Acţiune:

Compoziţie/
comprimat

%
VNR*

Contribuie la menţinerea funcţionării normale a sistemului imunitar în timpul
exerciţiilor fizice intense și după acestea; la formarea normală a colagenului și la
protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

80 mg

100

Adaptogen în perioadele de stres, contribuie la revigorarea
organismului, atât fizic, cât și psihic

50 mg

/**

Contribuie la reducerea oboselii și extenuării și la menţinerea sănătăţii pielii

16 mg

100

Contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ

12 mg

100

Contribuie la funcţia cognitivă normală și la formarea normală a
globulelor roșii și a hemoglobinei

7 mg

50

Contribuie la reducerea oboselii și extenuării și la performanţa mentală normală

6 mg

100

Contribuie la sinteza normală de ADN, la menţinerea fertilităţii și reproducerii
normale și la menţinerea concentraţiilor normale de testosteron din sânge

5 mg

50

1,4 mg

100

Ingrediente active:

EFERVESCENT

Supliment alimentar cu vitamine, minerale și extract din rădăcină de Ginseng-siberian
Cu îndulcitori

Vitamina C
Extract din rădăcină
de Ginseng siberian
(Eleutherococcus senticosus)

TE ÎNTRECI CU ENERGIA!

Nicotinamidă
Vitamina E
Fier

Cu toţii ştim regulile unui stil de viaţă sănătos. Alimentaţie
echilibrată, odihnă suficientă, sport cu regularitate, timp
pentru relaxare – cine le poate însă respecta cu adevărat?
Ritmul rapid de viaţă, lipsa de timp şi energie, transformă
deseori stilul de viaţă sănătos într-un simplu deziderat.
Corpul nostru are nevoie de nutrienţi, vitamine şi minerale, pe
care deseori nu le luăm în dozele zilnice necesare.
Vitamax efervescent oferă organismului vitaminele şi
mineralele de care are nevoie pentru a funcţiona sănătos.
Prin efectul său imediat alungă oboseala și
revitalizează organismul.
Complexul de vitamine și minerale plus extractul din
rădăcină de Ginseng-siberian contribuie la:
• Reducerea oboselii şi extenuării
• Performanţă mentală normală
• Creşterea speranţei de viaţă şi îmbunătăţirea calităţii vieţii
• Menţinerea normală a nivelului de vitamine şi minerale

Extractul din rădăcină de Ginseng-siberian este un
excelent tonic general și adaptogen în perioadele suprasolicitante.
Îmbunătăţește rezistenţa fizică, ajută la performanţa
intelectuală și crește rezistenţa organismului la stres.

Acid pantotenic

Vitamina B6

Contribuie la funcţionarea normală a sistemului imunitar, la reducerea
oboselii și extenuării și la reglarea activităţii hormonale

Ingrediente:
Acid citric anhidru E330- acidifiant; carbonat acid de sodiu E500
(ii) - corector de aciditate; sorbitol E420 - îndulcitor; mix de
vitamine (acid ascorbic, acetat de DL alfa-tocoferil, nicotinamidă,
D-pantotenat de calciu, clorhidrat de piridoxină, riboflavină,
mononitrat de tiamină, acid folic, biotina, cianocobalomină, cu
un conţinut de 28% maltodextrină); aromă de portocale
(maltodextrină, gumă arabică, acid ascorbic), extract
hidroalcoolic din rădăcină de Ginseng-siberian (Eleutherococcus
senticosus) cu 0,8% eleutherozide; ciclamat de sodiu E 592 îndulcitor; citrat de fier; suc de sfeclă roşie în pulbere
(maltodextrină, acid citric) - colorant; citrat de zinc trihidrat;
zaharină sodică 15% E954 - îndulcitor; acetat de vitamina A,
riboflavină E 101 - colorant; colecalciferol, sulfat de cupru anhidru.
Nu conţine gluten și lactoză.

Vitamina B2

Contribuie la la reducerea oboselii și extenuării, la funcţionarea normală
a sistemului nervos și la menţinerea sănătăţii pielii

1,4 mg

100

Vitamina B1

Contribuie la metabolismul energetic normal și la funcţionarea normală
a sistemului nervos

1,1 mg

100

Vitamina A

Contribuie la menţinerea sănătăţii pielii și la menţinerea vederii normale

800 µg

100

Contribuie la metabolismul energetic normal
și la transportul normal al fierului în corp

500 µg

50

Acid folic

Contribuie la sinteza normală a aminoacizilor și la buna funcţionare a hematopoiezei

200 µg

100

Biotină

Contribuie la menţinerea sănătăţii părului și a pielii

50 µg

100

Vitamina D3

Contribuie la menţinerea sănătăţii sistemului osos, la menţinerea funcţiei normale
a sistemului muscular și la menţinerea sănătăţii dinţilor

5 µg

100

Vitamina B12

Contribuie la metabolismul energetic normal și la reducerea oboselii și extenuării

2,5 µg

100

Zinc

Cupru

* VNR - Valoare nutriţională de referinţă, conform Regulamentului 1169/ 2011
** Nu există recomandări

Menţiuni:
Supliment alimentar • Suplimentul alimentar nu trebuie să înlocuiască o dietă variată şi echilibrată şi un stil de viaţă sănătos.
Produs Notificat de SNPMAPS, cu nr. AA 8749 din 08.2015.

Mod de utilizare:
Pentru adulţi: 1 comprimat efervescent, după micul dejun, dizolvat într-o cantitate suficientă de apă (cca 200 ml). A nu se depăși
doza recomandată pentru consumul zilnic.
În sarcină și alaptare se recomandă să cereţi sfatul medicului înainte de a utiliza Vitamax.

Producător:
Sanotact GmbH, Hessenweg 10, D-48157, Munster, Germania

Formă de prezentare:
Cutie cu un tub a 20 comprimate efervescente. Cantitate netă: 82 g

Deţinător notificare şi distribuitor:
S.C. HIPOCRATE 2000 S.R.L., Șos. București – Târgoviște, Nr. 12 A, etaj 1, Mogoșoaia,
Ilfov, România, www.perrigo.com, www.vitamax.ro

Condiţii de păstrare, depozitare și folosire:
A se păstra la temperaturi cuprinse între 5 și 25°C, în ambalajul original • A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor mici • A se
consuma de preferinţă înainte de sfârşitul perioadei de valabilitate inscripţionată pe ambalaj (vezi EXP) • LOT: inscripţionat pe
ambalaj.

* Conform datelor de sell out, Cegedim, 2015
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