
Multiwitaminer
suplement diety
60 kapsułek

Multiwitaminer to suplement diety zawierający kompleks 12 najważniejszych witamin oraz składniki
mineralne: magnez, cynk, selen, żelazo i miedź. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

Cynk, selen i witamina C wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
Magnez i miedź wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.
Witamina E wspomaga ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym.
Witamina  B1 i  biotyna  wspomagają  prawidłowe  funkcjonowanie  układu  nerwowego.
Niacyna i kwas foliowy wspierają utrzymanie prawidłowych funkcji psychologicznych.
Witamina B6 i B12 oraz ryboflawina wpływają na zmniejszenie uczucia zmęczenia.

Składniki:
cytrynian magnezu; witamina C: kwas l-askorbinowy; glukonian cynku; fumaran żelaza; niacyna: amid
kwasu nikotynowego; witamina E: octan DL-alfa-tokoferylu; glukonian miedzi; kwas pantotenowy: D-
pantotenian wapnia; witamina D: cholekalcyferol; witamina B2: ryboflawina; chlorowodorek pirydoksyny:
witamina B6; chlorowodorek tiaminy: witamina B1; witamina A: octan retinylu; kwas foliowy: kwas
pteroilomonoglutaminowy; selenian sodu (45% se); biotyna: D-biotyna; cyjanokobalamina: witamina B 12;
substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; składnik kapsułki:
żelatyna.

Składniki 1 kapsułka *RWS %

Biotyna 50 µg 100%

Kwas foliowy 200 µg 100%

Niacyna 16 mg 100%

Witamina A 400 µg 50%

Witamina B1 1,1 mg 100%

Witamina B2 1,4 mg 100%

Kwas pantotenowy 6 mg 100%

Witamina B6 1,4 mg 100%

Witamina B12 2,5 µg 100%

Witamina C 80 mg 100%

Witamina D3 5 µg 100%

Witamina E 8 mg 67%

Cynk 10 mg 100%

Magnez 60 mg 16%

Miedź 1 mg 100%

Selen 55 µg 100%

Żelazo 14 mg 100%

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Przeznaczenie: preparat przeznaczony jest dla osób dorosłych.

Zalecane spożycie: dorośli 1 kapsułka dziennie.



Ostrzeżenia:  nie należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Nie stosować w przypadku
nadwrażliwości  na którykolwiek ze składników. Nie należy stosować u dzieci,  kobiet  w ciąży i  w czasie
karmienia piersią, u osób z chorobami serca, nadciśnieniem. Suplement diety nie może być stosowany jako
substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb
życia.

Przechowywanie: przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla
małych dzieci.

Masa netto: g
Opakowanie zawiera 4 blistry z 15 kapsułkami.

Producent:
ALG Pharma Poland Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Kasprzaka 31
01-234  Warszawa
www.algpharma.pl


	Składniki:
	Masa netto: g
	Producent:

