Multivitamin A-Z tabletta
Étrend-kiegészítő termék
A B2-, B6-, B12-, és C-vitamin, valamint a biotin, a niacin, a pantoténsav, a foszfor, a jód, a kalcium, a
magnézium, a mangán, a réz és vas részt vesz a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban. Az A-,
B6-, C- és D-vitamin, valamint a folsav, a réz, a szelén és a vas hozzájárul az immunrendszer normál
működéséhez. A B1-, B2-, B12-, és C-vitamin, valamint a biotin, a niacin, a jód, a magnézium, a réz
hozzájárul az idegrendszer normál működéséhez. A B6-vitamin, valamint a folsav, a niacin, a magnézium, a
pantoténsav és a vas hozzájárul a fáradtság és kifáradás csökkentéséhez. A B1-, B6-, B12-, és C-vitamin,
valamint a biotin, a niacin, a folsav és a magnézium hozzájárul a normál pszichológiai funkció
fenntartásához. A B2- és az E-vitamin, valamint a cink, a mangán a réz és a szelén hozzájárul a sejtek
oxidatív stresszel szembeni védelméhez. Az A-, és a B2-vitamin, valamint a biotin és a niacin hozzájárul a
nyálkahártyák normál állapotának a fenntartásához. A kalcium szükséges, a D-vitamin, valamint a foszfor és
magnézium hozzájárul a normál csontozat és fogazat fenntartásához. A biotin és a cink hozzájárul a haj és
bőr normál állapotának a fenntartásához. A B2- és az E-vitamin, valamint a cink, a mangán a réz és a szelén
hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez. A lutein hozzájárul a szem egészségének a
fenntartásához.
Összetevők (1 tablettára): kalcium ortofoszforsavval alkotott sói, magnézium-oxid, tömegnövelő szer
(mikrokristályos cellulóz), kálium-klorid, aszkorbinsav, kukoricakeményítő, vas(II)-fumarát, E-vitamin
készítmény [D-alfa-tokoferil-acetát, módosított étkezési keményítő, csomósodást gátló (szilícium-dioxid)]
tömegnövelő szer (hidroxipropil-metil-cellulóz), nikotinamid, csomósodást és lesülést gátló anyagok
(sztearinsav, zsírsavak magnéziumsói), cink-oxid, kalcium-D-pantotenát, magnézium-szulfát, retinil-acetát,
fényezőanyagok (polietilénglikol, talkum), színezékek (titán-dioxid, vörös vas-oxid), csomósodást gátló
(szilícium-dioxid), réz(II)-szulfát, piridoxin-hidroklorid, tömegnövelő szer (hidroxipropil-cellulóz), tiaminmononitrát, riboflavin, lutein készítmény [kukorica-keményítő, módosított étkezési keményítő, lutein,
antioxidáns (DL-alfa-tokoferol)], pteroilmonoglutaminsav, kálium-jodid, D-biotin, króm(III)-klorid, nátriumszelenit, nátrium-molibdát, fillokinon, ergokalciferol, cianokobalamin.
Hatóanyag a napi adagban (1 tabletta): A-vitamin: 800 µg (100%*), B1-vitamin: 1,4 mg (127,3%*), B2vitamin: 1,6 mg (114,3%*), B6-vitamin: 2 mg (142,9%*), B12-vitamin: 1 µg (40%*), biotin: 150 µg (300%*),
C-vitamin: 60 mg (75%*), D-vitamin: 5 µg (100%*), E-vitamin: 10 mg (83,3%*), folsav: 200 µg (100 %*), Kvitamin: 30 µg (40%*), niacin: 18 mg (112,5%*), pantoténsav: 2 mg (142,9%*), cink: 7,5 mg (75%*), foszfor:
125 mg (17,9%*), jód: 150 µg (100%*), kalcium: 162 mg (20,3%*), króm: 25 µg (200%*), magnézium: 100
mg (26,7%*), mangán: 2,5 mg (125%*), molibdén: 25 µg (200%*), réz: 700 µg (70%*), szelén: 25 µg
(45,5%*), vas: 14 mg (100%*), lutein: 250 µg.
*NRV= a felnőttek számára javasol napi beviteli referencia érték.
Adagolás: naponta 1 tabletta folyadékkal lenyelve.
Figyelmeztetés: Az ajánlott napi adagot ne lépje túl! A termék fogyasztása kisgyermekeknek nem ajánlott!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.
Nettó tömeg: 84,84 g (60 x 1414 mg tabletta)
Minőségét megőrzi: a csomagoláson jelzett hónap végéig (hónap, év).
Tárolás: legfeljebb 25 °C-on, fénytől védett, száraz helyen, gyermekek elől elzárva.
Forgalmazza:
Natureland Egészségcentrum Zrt.,
3060 Pásztó, NATURLAND Park
www.naturland.hu

