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Falvit draż 60 szt
 

Cena: 44,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 draż.

Postać draż.

Producent LABORATOIRE CHAUVIN S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Multivitamin

Opis produktu
 

Opis
Falvit®, witaminy dla kobiet, 60 tabl.
Typ produktu: Suplement diety
Postać: Tabletki
Producent: Bausch Health Poland sp. z o.o.
Wielkośćopakowania: 60 tabletek
Masa netto: 69 g (60 tabletek)
Zalecane kategorie:
Witaminy dla kobiet
Witaminy i minerały
EAN: 5904398318011
BLOZ: 4141303
Rekomendacja dla apteki - słowa kluczowe do wyszukiwarki sklepowej:witaminy i minerały, zestaw witamin dla kobiet, zestaw witamin i
minerałów, falvit witaminy, falvit na włosy, witaminy dla kobiet, witaminy i minerały dla kobiet, witaminy falvit

Krótki opis:
Falvit® to zestaw witamin i składników mineralnych skomponowany specjalnie z myślą o kobietach, które chcą wyglądać i czuć się
dobrze każdego dnia. Dzięki zawartości cynku pomaga zadbać o piękny wygląd skóry, włosów i paznokci. Witaminy A, C i D pomagają w
prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, niacyna przyczynia się do zmniejszenia uczucia znużenia i zmęczenia.

Opis produktu:
Falvit® to zestaw witamin i składników mineralnych, skomponowany specjalnie z myślą o kobietach. Falvit® uzupełnia dietę w
potrzebne kobiecie składniki. Dostarcza 100% zalecanego dziennego spożycia m.in. na żelazo, biotynę, witaminę A i witaminę D. Jest to
suplement diety, który dzięki odpowiednio dobranym składnikom wspomaga odporność i witalność, a także wpływa na piękny wygląd
skóry, włosów i paznokci.
• Zestaw witamin skomponowany specjalnie dla kobiet.
• Bogaty skład, który wspiera potrzeby żywieniowe kobiet i uzupełnia dietę w niezbędne składniki.
• Wystarczy 1 tabletka dziennie.
Właściwości:
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Falvit® to suplement diety dla kobiet, który dostarcza najważniejsze witaminy i składniki mineralne, wspierające zdrowie i piękny wygląd.
Zawiera 13 witamin i 9 składników mineralnych. Pomaga uzupełnić dietę m.in. o:
• Biotynę i selen, którepomagają zachować zdrowe włosy.
• Witaminę A i niacynę, które pomagają zachować zdrową skórę.
• Cynk, który pomaga zachować zdrowe paznokcie. Przyczynia się również do utrzymania prawidłowej płodności i prawidłowych funkcji
rozrodczych.
• Żelazo, które wspiera produkcję czerwonych krwinek i hemoglobiny.
• Magnez, któryprzyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
• Witaminę D, która pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów.
• Witaminę Ci witaminy z grupy B, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Skład – jedna tabletka suplementu diety Falvit® zawiera:
WITAMINY % RWS*
Witamina C 60,0 mg 75
Niacyna 16,0 mg 100
Witamina E 12,0 mg 100
Kwas pantotenowy 6,0 mg 100
Witamina B6 1,4 mg 100
Ryboflawina 1,4 mg 100
Tiamina 1,1 mg 100
Witamina A 800 µg 100
Kwas foliowy 200 µg 100
Biotyna 50,0 µg 100
Witamina K 25 µg 33,3
Witamina D 5,0 µg 100
Witamina B12 2,5 µg 100

SKŁADNIKI MINERALNE % RWS*
Wapń 160 mg 20
Magnez 112,5 mg 30
Żelazo 14 mg 100
Cynk 10 mg 100
Mangan 0,6 mg 30
Jod 100 µg 66,7
Chrom 25 µg 62,5
Molibden 25 µg 50
Selen 25 µg 45,5

* Referencyjne Wartości Spożycia

Składniki:
Węglan wapnia (wapń); substancja wypełniająca: celuloza; tlenek magnezu (magnez); kwas L-askorbinowy (witamina C); substancja
wiążąca: poliwinylopirolidon; substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana; substancja przeciwzbrylająca:
kwasy tłuszczowe; amid kwasu nikotynowego (niacyna); fumaran żelaza (II) (żelazo); substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza; octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E); barwnik: dwutlenek tytanu; substancja glazurująca: polidekstroza;
tlenek cynku (cynk); D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy); substancja glazurująca: talk; maltodekstryna; średniołańcuchowe
trójglicerydy; ryboflawina; chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6); monoazotan tiaminy (tiamina); octan retinylu (witamina A);
siarczan manganu (mangan); kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy); barwnik: kwas karminowy; jodek potasu (jod); D-biotyna;
filochinon (witamina K); pikolinian chromu (chrom); molibdenian (VI) sodu (molibden); selenian (IV) sodu (selen); cholekalcyferol
(witamina D); cyjanokobalamina (witamina B12).

Zalecane dzienne spożycie:
1 tabletka dziennie podczas posiłku lub bezpośrednio po nim.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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Bezpieczeństwo stosowania:
Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia. Suplement
diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Przechowywanie:
Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze nie wyższej niż 25oC, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed
światłem.

Miejsce wytwarzania:
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA
ul. Wincentego Pola 21
58-500 Jelenia Góra

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

Klauzule dla suplementów diety (jeśli apteka nie zamieszcza ich automatycznie):
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są
istotne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych
dzieci.

lub

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
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