MULTIVITAMINE
& MINERALE
SUPLIMENT ALIMENTAR

FIECARE COMPRIMAT FILMAT CONȚINE:
Ingredient
Vitamina A
Vitamina C
Vitamina D
Vitamina E
Vitamina K
Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B6
Niacină
Acid folic
Vitamina B12
Acid pantotenic
Biotină
Calciu
Fosfor
Magneziu
Fier
Zinc
Mangan
Siliciu
Cupru
Iod
Bor
Crom
Molibden
Seleniu
Luteină

Cantitate
800 mcg
60 mg
10 mcg
12 mg
25 mcg
1,5 mg
1,7 mg
2 mg
20 mg
200 mcg
2 mcg
10 mg
30 mcg
162 mg
109 mg
100 mg
18 mg
15 mg
2 mg
2 mg
1 mg
150 mcg
150 mcg
60 mcg
75 mcg
55 mcg
250 mcg

%DZR*
100
75
200
100
33
136
121
143
125
100
80
167
60
20
15
27
128
150
100
**
100
100
**
150
150
100
**

INGREDIENTE: fosfat dicalcic anhidru,
celuloză microcristalină (agent de încărcare),
oxid de magneziu, clorură de potasiu, acid
ascorbic (în bază de hidroxipropilmetilceluloză),
polivinilpolipirolidonă (agent antiaglomerant),
sulfat feros, carbonat de calciu, agent de
glazurare (alcool polivinilic parțial hidrolizat,
dioxid de titan, talc, oxid galben de fier, lecitină
din soia, gumă de xantan), polivinilpirolidonă
(agent de îngroșare), acetat de D- alfa-tocoferil,
nicotinamidă, oxid de zinc anhidru,
D-pantotenat de calciu, agent de glazurare
(carboximetilceluloză de sodiu, maltodextrină,
dextroză, pigment pe bază de mică și dioxid de
titan, lecitină din soia), stearat de magneziu
(agent antiaglomerant), sulfat de mangan
monohidrat, dioxid de siliciu coloidal, luteină
5%, colecalciferol, ciancobalamină 0,1%,
clorhidrat de piridoxină, riboflavină, mononitrat
de tiamină, oxid de cupru, acetat de retinil, acid
boric, fitomenadionă 5%, clorură de crom,
butilhidroxianisol (antioxidant), acid folic, iodură
de potasiu, molibdat de sodiu dihidrat, selenat
de sodiu anhidru, D-biotină.

• menținerea sănătății psihice: vitaminele B1, B6, B12, C, niacină, acid folic, biotină, magneziu
• protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ: vitaminele B2, C, E, cupru, mangan, seleniu, zinc
• reducerea oboselii și extenuării: vitaminele B2, B6, B12, C, niacină, acid folic, magneziu, fier
• absorbția/utilizarea normală a calciului și fosforului: vitamina D
• menținerea sănătății sistemului osos: vitaminele D, K, calciu, magneziu, mangan, zinc
• menținerea funcției normale a sistemului muscular: vitamina D
• coagularea normală a sângelui: vitamina K, calciu
• funcționarea normală a inimii: vitamina B1
• menținerea globulelor roșii normale: vitamina B2
• reglarea activității hormonale: vitamina B6
• buna funcționare a hematopoiezei: acid folic
• menținerea sănătății părului și pielii: biotină, zinc
• funcționarea normală a enzimelor digestive: calciu
• menținerea sănătății dinților: vitamina D, calciu, magneziu
• menținerea concentrațiilor normale ale glucozei din sânge: crom
• formarea normală a globulelor roșii și a hemoglobinei: fier
• transportul normal al oxigenului: fier
• funcția cognitivă normală: iod, zinc
• producția normală de hormoni tiroidieni și la funcționarea normală a glandei tiroide: iod
• metabolismul normal al aminoacizilor care conțin sulf: molibden
• menținerea sănătății părului și unghiilor: seleniu, zinc
• menținerea fertilității și reproducerii normale: zinc
• metabolismul normal al acizilor grași și la sinteza normală a proteinelor: zinc
Luteina este un antioxidant care ajută la neutralizarea radicalilor liberi.
Mod de utilizare: 1 comprimat pe zi.
Atenționări:
- Suplimentele alimentare nu înlocuiesc un regim alimentar variat și echilibrat și un mod de viață sănătos
- A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic
- A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor mici
- A se consuma, de preferință, înainte de sfârșitul datei de expirare înscrisă pe ambalaj
- Produsul conține ingrediente derivate din soia
Păstrare:
- A se păstra la temperaturi sub 250C
- A se feri de lumină și umezeală
Forma de prezentare: flacon cu 30 comprimate filmate, în cutie de carton
Notificat la SNPMAPS nr.: AA 7767/24.07.2014

*Doza Zilnică Recomandată cf. Directivei 2008/100/EC **Doza zilnică nu a fost stabilită

VITAMINELE ȘI MINERALELE DIN SUN VITA GOLD CONTRIBUIE LA:
• menținerea sănătății pielii: vitamina A
• menținerea vederii normale: vitaminele A, B2, zinc
• funcționarea normală a sistemului imunitar: vitaminele A, B6, B12, C, D, acid folic, cupru, fier, seleniu, zinc
• formarea normală a colagenului pentru funcționarea normală a vaselor de sânge, a sistemului osos, a
ligamentelor, pielii, gingiilor și dinților: vitamina C
• funcționarea normală a sistemului nervos: vitaminele B1, B2, B6, B12, C, niacină, biotină, magneziu, cupru,
iod
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