Apteka OPTIMA
Krakowska 4, 63-510 Mikstat
531-470-109

Pharmaton Geriavit 30 kaps.
cena produktu: 31,99 PLN
Opis słownikowy
Czas dostawy

1 dzień roboczy

Producent

Boehringer Ingelheim

Zastosowanie

Witaminy

Opis produktu
Spróbuj łatwych do przełknięcia kapsułek Pharmaton® Geriavit®
Kapsułki Pharmaton® Geriavit® od ponad 40 lat są regularnie zażywane przez osoby, które chcą zachować optymalną sprawność
umysłową i fizyczną
Pharmaton® Geriavit® pomaga organizmowi radzić sobie z przeciążeniem i przemęczeniem spowodowanymi stresem
Opakowanie w formie wygodnej, zakręcanej butelki sprawia, że kapsułki są idealne na wyjazd
Stosowanie i dawkowanie
Pharmaton® Geriavit® zwalcza objawy wyczerpania, przemęczenia, starzenia się oraz dolegliwości związane z procesem
rekonwalescencji, objawiające się obniżeniem sprawności umysłowej, czujności, koncentracji i pamięci.

Jest skuteczny także wtedy, gdy stres, niewłaściwa dieta i choroby sprawiają, że organizm wymaga specjalnego odżywiania, oraz gdy
potrzebna jest suplementacja witamin i minerałów.

Żeń-szeń G115® wpływa na sposób, w jaki organizm wykorzystuje energię, co – głównie w wyniku zwiększania zdolności wiązania tlenu
– zmniejsza zmęczenie. Wyciąg działa także na ośrodkowy układ nerwowy, pomagając zmniejszyć stres oraz napięcie fizyczne i
umysłowe. Ponadto żeń-szeń G115® pozytywnie wpływa na funkcjonowanie układu odpornościowego i wzmacnia go.
Skład
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Składniki preparatu Pharmaton® Geriavit®:
Standaryzowany wyciąg z żeń-szenia G115® pozytywnie wpływa na zdolność organizmu do opierania się infekcjom jak również
wpływowi stresu oraz zmęczenia, głównie poprzez zwiększenie reakcji układu immunologicznego, zwiększone wykorzystanie energii w
mózgu i mięśniach, jak również ochronę komórek organizmu przed uszkodzeniami wywoływanymi przez wolne rodniki. Istnieje wiele
różnych odmian żeń-szenia. W preparacie Pharmaton® Geriavit® zastosowano standaryzowany wyciąg z żeń-szenia G115® Panax
ginseng, C.A. Meyer. Metoda produkcji żeń-szenia G115® gwarantuje, że każda seria kapsułek zawiera tę samą ilość substancji
czynnych. Farmakologiczne oraz kliniczne efekty działania, jak również bezpieczeństwo stosowania standaryzowanego ekstraktu z żeńszenia G115® nie mogą być wykorzystywane do wnioskowania na temat innych ekstraktów z żeń- szenia oraz innych produktów
zawierające żeń-szń.
Kompozycja witamin
Zdrowy, pełen witalności organizm potrzebuje odpowiedniej podaży wszystkich niezbędnych witamin, a Pharmaton® Geriavit®zawiera
szeroki zestaw witamin ważnych dla zdrowia. Witaminy są niezbędne do rozwoju komórek, tworzenia krwi, właściwego funkcjonowania
układu nerwowego oraz zapobiegania chorobom.
Witamina A (retinol)
Witamina B1 (tiamina)
Witamina B2 (ryboflawina)
Witamina B6 (pirydoksyna)
Witamina B12 (cyjanokobalamina)
Witamina C (kwas askorbinowy)
Witamina D
Witamina E
Witamina B3 (niacyna, nikotynamid, witamina PP)
Witamina H (biotyna)
Witamina B9 (kwas foliowy)
Składniki mineralne i pierwiastki śladowe
Minerały spełniają w organizmie ludzkim różne funkcje. Bez nich niemożliwy byłby metabolizm, czyli proces umożliwiający komórkom
między innymi wytwarzanie energii. Nasze pożywienie zawiera składniki mineralne wchłaniane przez rośliny i zwierzęta bezpośrednio z
gleby. Pharmaton® Geriavit®zawiera najważniejsze minerały oraz pierwiastki śladowe, które mogą przyczyniać się do poprawy
ogólnego stanu zdrowia i samopoczucie.
Żelazo
Miedź
Mangan
Selen

Dawkowanie: Zalecaną dawką jest 1 kapsułka dziennie podczas posiłku, najlepiej śniadania
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