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FORMEDS BICAPS MULTI 60 Kapsułek
 

Cena: 57,19 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kapsułki

Producent FORMEDS

Opis produktu
 

FORMEDS BICAPS MULTI 60 KAPS.

**Opis produktu:**

Suplement diety BICAPS MULTI zawiera w 1 kapsułce kompleksową kompozycję 13 witamin i 7 składników mineralnych bez żadnych
dodatków.
Produkt może być stosowany przez wegetarian i wegan.
Preparat składa się wyłącznie z aktywnych składników.

**Składniki:**

magnez (cytrynian magnezu), witamina C (kwas L- askorbinowy), niacyna (amid kwasu nikotynowego, kwas nikotynowy), witamina K
(mikrokapsułkowany menachinon-7), witamina E (bursztynian D- alfa- tokoferylu), cynk (cytrynian cynku), kwas pantotenowy (D-
pantotenian wapnia), witamina B6 (P-5-P 5'-fosforan pirydoksalu), mangan (glukonian manganu), witamina D (mikrokapsułkowany
cholekalcyferol z porostów), witamina B2 (ryboflawina), witamina B1 (chlorowodorek tiaminy), miedź (glukonian miedzi), pullulan
(otoczka kapsułki), witamina A (octan retinylu), folian (L-metylofolian wapnia), jod (jodek potasu), selen (L-selenometionina), biotyna (D-
biotyna), chrom (chlorek chromu), witamina B12 (metylokobalamina).

2 kapsułki zawierają: witamina A 800mcg (100%)*, witamina B1 2,2mg (200%)*, witamina B2 2,8mg (200%)*, niacyna 32mg (200%)*,
kwas pantotenowy 12mg (200%)*, witamina B6 2,8mg (200%)*, biotyna 100mcg (200%)*, folian 200mcg(100%)*, witamina B12 5mcg
(200%)*, Wwitamina C 80mg (100%)*, witamina D 10mcg (200%*), witamina E 12mg (100%), witamina K (K2 MK-7) 75mcg (100%)*,
Chrom 40mcg (100%)*, cynk 10mg (100%)*, jod 150mcg (100%)*, magnez 200mg (53%)*, mangan 2mg (100%)*, miedź 1mg (100%)*,
selen 55mcg (100%)*.

*RWS-Referencyjna Wartość Spożycia.

**Działanie:**
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Suplement diety uzupełanie codzienną dietę w witaminy i składniki mineralne.

**Zalecane spożycie:**

2 kapsułki dziennie w trakcie posiłku.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

**Wielkość opakowania:**

60 kapsułek

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.

**Producent:**

ForMeds Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 184
60-166 Poznań

**Uwagi:**

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym
piersią oraz dzieciom. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania
prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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