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VITARAL, 30 tabletek
 

cena: 23,30 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 30 tabletek

Postać tabletki

Producent Bausch Health Poland sp. z o.o

Substancja
czynna

Cynk, Kwas pantotenowy, Magnez, Mangan,
Molibden, Rutozyd, Rutyna (Rutosidum),
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
 

VITARAL - wielowitaminowy preparat zawierający mikro i makroelementy, niezbędne do prawidłowego przebiegu procesów
metabolicznych w organizmie.

Zastosowanie:
Vitaral jest stosowany w profilaktyce niedoborów witamin i składników mineralnych oraz stanach zwiększonego zapotrzebowania na te
związki. Vitaral uzupełnia codzienną dietę nie narażając na ewentualną hiperwitaminozę.

Przyjmowanie:
Doustnie 1 tabletka dziennie podczas lub bezpośrednio po posiłku.

Składniki:
substancje wypełniające: celuloza, fosforany wapnia; kwas L-askorbinowy (witamina C); tlenek magnezu, jabłczan magnezu (magnez);
substancja wiążąca: poliwinylopirolidon; bioflawonoid roślinny (rutyna); substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy
usieciowana; substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; amid kwasu nikotynowego (niacyna); substancja
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; fumaran żelaza (II) (żelazo); octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E);
zagęszczony wyciąg z jabłka, czarnej porzeczki i rzodkiewki; substancja glazurująca: talk; siarczan cynku (cynk); D-pantotenian wapnia
(kwas pantotenowy); ryboflawina (witamina B2); chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6); monoazotan tiaminy (witamina B1); octan
retinylu (witamina A); substancja glazurująca: glicerol; siarczan manganu (mangan); fluorek sodu (fluorek); siarczan miedzi (II) (miedź);
barwnik: ryboflawina; kwas pteroilomonoglutaminowy (foliany); barwnik: kwas karminowy; jodek potasu (jod); molibdenian (VI) sodu
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(molibden); cholekalcyferol (witamina D); cyjanokobalamina (witamina B12).

Ilość składników w 1 tabletce:
witamina C - 80 mg (100%)*,
niacyna - 10 mg (62,5%)*,
witamina E - 6,0 mg (50%)*,
kwas pantotenowy - 1,8 mg (30%)*,
witamina B2 - 1,4 mg (100%)*,
witamina B6 - 1,2 mg (85,7%)*,
witamina B1 - 1,1 mg (100%)*,
witamina A - 800 µg (100%)*,
foliany - 200 µg (100%)*,
witamina D - 5 µg (100%)*,
witamina B12 - 2,5 µg (100%)*,
magnez - 56,25 mg (15%)*,
żelazo - 6,15 mg (43,9%)*,
cynk - 3 mg (30%)*,
mangan - 0,6 mg (30%)*,
fluorek - 0,525 mg (15%)*,
miedź - 0,33 mg (33%)*,
jod - 50 µg (33,3%)*,
molibden - 15 µg (30%)*,
rutyna - 15 mg.
*RWS - Referencyja Wartość Spożycia.

Działania niepożądane:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

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 

Podmiot odpowiedzialny:
Bausch Health Poland sp. z o.o.,
ul. Przemysłowa 2,
35-959 Rzeszów.
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