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AndroVit Plus kaps.żel.miękka 30 kaps.
 

Cena: 38,83 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.żel.miękka

Producent GLENMARK DISTRIBUTORS

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Substancje zawarte w suplemencie diety Androvit Plus wspomagają funkcje związane z wydolnością organizmu, utrzymują prawidłowy
metabolizm energetyczny, przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz pomagają w utrzymaniu prawidłowej
płodności i funkcji rozrodczych.

Skład:
Olej sojowy (substancja wypełniająca), tlenek magnezu, tauryna, kwas L-askorbinowy (witamina C), olej palmowy (stabilizator), olej
kokosowy (stabilizator), wosk pszczeli żółty (stabilizator), amid kwasu nikotynowego (niacyna), żelazo, glukonian cynku, octan DL-alfa-
tokoferolu (witamina E), D-pantotenian wapnia (witamina B5), glukonian miedzi (II), chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina,
monoazotan tiaminy, palmitynian retinolu (witamina A), kwas foliowy, D-biotyna, selenian (IV) sodu, chlorek chromu (II),
cyjanokobalamina, lecytyna sojowa (emulgator), skład otoczki: żelatyna (substancja wiążąca), glicerol (substancja wiążąca), krzemian
glinowo-potasowy (nośnik barwników), barwniki: dwutlenek tytanu, tlenek żelaza czerwony, tlenek żelaza czarny.

Zawartość składników w zalecanej do spożycia dziennej porcji:
Magnez 56,25 mg (15% ZDS)
Tauryna 50 mg*
Witamina C 30 mg (37,5% ZDS)
Niacyna (Witamina PP) (mg ekwiwalentu niacyny) 9 mg (55,5% ZDS)
Żelazo 7 mg (50% ZDS)
Cynk 6,38 mg (63,5% ZDS)
Witamina E (mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu) 4,5 mg (25% ZDS)
Kwas pantotenowy (Witamina B5) 3 mg (50% ZDS)
Miedź 1 mg (100% ZDS)
Pirodoksyna (Witamina B6) 0,9 mg (64% ZDS)
Roboflawina (Witamina B2) 0,8 mg (57% ZDS)
Tiamina (Witamina B1) 0,7 mg (63,5% ZDS)
Witamina A (mcg ekwiwalentu retinolu) 500 mcg (63% ZDS)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.apteko.pl
https://www.apteko.pl/androvit-plus-kaps-zel-miekka-30-kaps.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Arnika Halina Wiluk

1 Maja 86d, Czeremcha
501 517 531

 
Kwas foliowy 200 mcg (100% ZDS)
Biotyna 50 mcg (100% ZDS)
Selen 30 mcg (54,5% ZDS)
Chrom 25 mcg (62,5% ZDS)
Witamina B12 0,5 mcg (20% ZDS)

* - brak zalecanego dziennego spożycia
ZDS - zalecane dzienne spożycie

Dawkowanie:
1 kapsułka dziennie.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.
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