«Əйелдерге арналған А бастап Zn дейін витаминді-минералды кешен»
тағамға биологиялық белсенді қоспасы
Əр əйелдің сұлулығы мен денсаулығы көп жағдайда ағзаны барлық қажетті заттармен қамтамасыз ететін толық қанды
тамақтануға тəуелді. Рационды витаминдер жəне минералдармен күнделікті толтырып отыру – өзін-өзі жақсы сезіну,
сергектік, сымбатты келбет жəне көтеріңкі көңіл-күй маңызды «əйел» құпиясы.
Шығарылым түрі: блистер немесе картон қаптамадағы массасы 1250 мг 30 таблетка.
Құрамы:
негізгі заттар: кальций карбонаты (30,05 %), магний оксиді (8,03 %), аскорбин қышқылы (7,93 %), мырыш цитраты (3,08 %),
токоферол ацетаты (мальтодекстрин, түрлендірілген крахмал, DL-альфа-токоферол ацетат, аморфты кремний диоксиді) (2,64 %),
никотинамид (1,76 %), көк шай жапырақтарының сығындысы (1,76 %), электролитті темір (1,44 %), рутин (1,39 %), жүзім сүйектерінің
сығындысы (1,39 %), бета-каротин (0,44 %), убихинон (0,40 %), пиридоксин гидрохлориді (0,18 %), рибофлавин (0,16 %),
холекальциферол (0,09 %), фолий қышқылы (0,04 %);
қосымша заттар: микрокристаллды целлюлоза Е460(i) (31,52 %), фармакопеялық тальк Е553(iii) (0,96 %), натрий
кроскарамеллозасы Е468 (0,96 %), стеарин қышқылы Е570 (0,96 %), аморфты кремний диоксиді (аэросил) Е551 (0,48 %),
поливинилпирролидон Е1201 (0,38 %), карбоксиметилцеллюлозаның натрий тұзы Е466 (0,38 %);
асқазанда еритін үлдірлі жабын: гидроксипропилметилцеллюлоза Е464 (1,35 %), мальтодекстрин Е1400 (0,87 %), титан диоксиді
Е171 (0,77 %), пропиленгликоль Е1520 (0,48 %), фрмакопеялық тальк Е553(iii) (0,38 %).
1 таблеткадағы белсенді заттардың мөлшері:
Компонент атауы

Белсенді заттардың мөлшері

Тұтынудың нақты деңгейінен %

Е витамині

15 мг

150

D3 витамині

2,5 мкг

50

С витамині

90 мг

129

В2 витамині

1,8 мг

100

РР витамині

20 мг

100

В6 витамині

2 мг

100

Фолий қышқылы (В9)

400 мкг

200

Бета-каротин

1 мг

20

Рутин

15 мг

50

Убихинон

4,5 мг

15

Мырыш

12 мг

80

Темір

18 мг

129

Кальций

150 мг

15

Магний

60 мг

15

Проантоцианидиндер

15 мг

15

Қолдану саласы: Тамаққа биологиялық белсенді қоспа ретінде, Е, С, D3, В2, РР, В6 витаминдері, фолий қышқылының қосымша көзі
жəне бета-каротин, убихинон, рутин, микро- макроэлементтердің көзі ретінде ұсынылады.
Дəрілік зат болып табылмайды.
Қабылдау бойынша ұсыныстар: ересектерге тамақтану уақытында күніне 2 рет 1 таблеткадан қабылдау қажет. Қабылдау
ұзақтылығы–1 ай. Қабылдау алдында дəрігерден кеңес алу ұсынылады.
Қарсы көрсетілімдер: өнім компоненттеріне жеке төзгісіздік.
Сақтау шарттары: күннің көзінен қорғалған құрғақ жəне балалардың қолы жетпейтін жерде, температурасы 25 °С төмен жерде сақтау
қажет.
Сату шарттары: дəріханалар желісі жəне арнайы дүкендер, сауда желісінің бөлімдері арқылы.
Дəрілік зат болып табылмайды.
Жарамдылық мерзімі: 3 жыл.
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