COMPLEX DE VITAMINE ŞI FIER
O capsulă conţine:
Ingrediente active
Vitamina A
Vitamina B2
Vitamina B6
Vitamina B12
Vitamina C
Acid folic
Fier

1 capsulă
Cantitate
%DZR*
700 µg
87,5
1,6 mg
114,3
2 mg
142,8
2 µg
80,0
60 mg
75,0
300 µg
150,0
12 mg
85,7

2 capsule
Cantitate
%DZR*
1400 µg
175,0
3,2 mg
228,6
4 mg
285,6
4 µg
160,0
120 mg
150,0
600 µg
300,0
24 mg
171,4

* % DZR ─ procent din doza zilnică recomandată

Alte ingrediente:
- conţinutul capsulei: maltodextrină de cartofi (substanţă de suport), celuloză microcristalină (agent de
încărcare)
- capsulă: gelatină şi coloranţi - roşu allura, oxid roşu de fier, dioxid de titan
Acţiune:
COMPLEXUL DE VITAMINE ŞI FIER este un supliment alimentar cu o formulă bine echilibrată.
Fierul, acidul folic, vitamina B12 contribuie la formarea normală a globulelor roșii și a hemoglobinei.
Fierul participă la transportul normal al oxigenului în corp. Fierul bivalent sub formă de fumarat, se
absoarbe rapid. Vitamina C crește absorbția fierului.
Vitamina B2 contribuie la metabolismul normal al fierului respectiv la menţinerea sănătăţii pielii,
menţinerea vederii normale şi protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.
Fierul, vitaminele B şi C contribuie la reducerea oboselii și extenuării şi intervin în funcționarea normală
a sistemului imunitar.
Vitaminele B2, B6, B12 contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos şi participă la metabolismul
energetic normal.
Mod de administrare:
1 - 2 capsule pe zi, cu ½ oră înainte de masă sau 3 - 4 ore după masă.
Forma de prezentare:
Cutie cu 3 blistere Al/PVC a 10 capsule.
Menţiuni:
Acest produs este un supliment alimentar.
Suplimentele alimentare nu trebuie să înlocuiască un regim alimentar variat şi echilibrat.
A nu se depăşi doza zilnică recomandată.
Colorantul roşu allura poate afecta negativ activitatea copiilor şi atenția acestora.
A se păstra la temperaturi sub 25 °C, în ambalajul original.
A se consuma de preferinţă până la sfârşitul perioadei de valabilitate inscripţionate pe ambalaj.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Reclamaţii:
Orice reclamaţie trebuie să fie însoţită cu numărul de serie înscris pe cutie.
Producător:
S.C. VIM SPECTRUM S.R.L., România
Tg. Mureş (Corunca), Şos. Sighişoarei nr.409, România
Notificare:
Notificat la Ministerul Sănătăţii nr.1373/28.10.2009.

