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Falvit mama, tabletki powlekane, 30 sztuk
 

cena: 28,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabletki, tabletki powlekane

Producent Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa

Substancja
czynna

Biotyna, Chrom, Cynk, Kwas foliowy (Acidum
folicum), Kwas pantotenowy, Magnez,
Mangan, Molibden, Potas, Selen, Wapń,
Witamina A, Witamina B1 (Tiamina),
Witamina B12, Witamina B2 (Ryboflawina),
Witamina B6 (Pirydoksyna), Witamina C
(Kwas askorbinowy), Witamina D3
(Cholekalcyferol), Witamina E (Tokoferol),
Witamina PP (Niacyna), Żelazo

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Falvit Mama to suplement diety zawierający zestaw witamin i minerałów wzbogacony o ekstrakt z żurawiny skomponowany specjalnie
dla kobiet w ciąży i matek karmiących piersią.

Składniki:

Węglan wapnia (wapń); substancja wypełniająca: celuloza; kwas L-askorbinowy (witamina C); ekstrakt z żurawiny; substancja wiążąca:
poliwinylopirolidon; fumaran żelaza (II) (żelazo); amid kwasu nikotynowego (niacyna); substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza; octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E); barwnik: dwutlenek tytanu; substancja glazurująca: polidekstroza;
tlenek cynku (cynk); substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy);
substancja glazurująca: talk; beta-karoten (witamina A); substancja glazurująca: maltodekstryna; chlorowodorek pirydoksyny (witamina
B6); substancja glazurująca: średniołańcuchowe trójglicerydy; ryboflawina (witamina B2); siarczan manganu (mangan); monoazotan
tiaminy (witamina Bi); glukonian miedzi (II) (miedź); kwas pteroilomonoglutaminowy i (foliany); jodek potasu (jod); selenian (IV) sodu
(selen); molibdenian (VI) sodu (molibden); barwniki: kwas karminowy, tlenek I żelaza żółty; cholekalcyferol (witamina D);
cyjanokobalamina (witamina B12).

Sposób użycia:

1 tabletka powlekana dziennie podczas posiłku lub bezpośrednio po nim.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
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Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Sprawdź także inne preparaty zawierajace witaminę E

 Witamina A Tabletki | Witamina A Kapsułki | Witamina A Krople 

Sprawdź także inne preparaty zawierające witaminę A

Witamina A krople | Witamina A tabletki | Witamina A kapsułki | Witamina A syrop

Sprawdź także inne preparaty zawierajace witaminę C

 Witamina C krople | Witamina C tabletki | Witamina C kapsułki 
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