
Дуовіт для чоловіків
Склад

                                    1 таблетка      Рекомендована добова потреба,%

Магній                         100 мг             27

Вітамін С                      60 мг               75

Вітамін Е                      30 мг               250

Ніацин                         20 мг               125

Цинк                           15 мг               150

Залізо                         10 мг               71

Пантотенова кислота    6,4 мг              107

Марганець                   3,5 мг              175

Вітамін Вб                      2,0 мг            143

Мідь                              2 мг               200

Вітамін В2                      1,7 мг            121

Вітамін В1                      1,5 мг            136

Вітамін А                       1000 мкг        125

Фолієва кислота             200 мкг         100

Йод                               150 мкг         100

Біотин                           З0 мкг            60

Вітамін В12                    6,0 мкг           240

Вітамін D                       5,0 мкг            100

Склад:  целюлоза  мікрокристалічна,  магнію  оксид,  загусники
(карбонат  кальцію,  поливинилполипирролидона),  целактоза  (лактоза,
целюлоза),  L-аскорбінова  кислота,  DL-альфа-токоферілацетат,  заліза
фумарат, оболонка (гідроксипропілметилцелюлоза (Е464), полідекстроза
(Е1200),  тальк  (Е553b),  мальтодекстрин,  кокосове  масло,  барвники
(титану  діоксид,  синій  патентований  V),  нікотинамід,  цинку  оксид,
антіспекающіе  агенти  (магнію  стеарат,  стеаринова  кислота),  міді
глюконат,  марганцю  сульфат,  D-пантотенат  кальцію,  ретінілацетат,
холекальциферол,  пири  Оксин  гідрохлорид,  тіамін  мононітрат,
рибофлавін,  калію  йодид,  птероілмоноглугаміновая  кислота,  D-біотин,
ціанокобаламін.  Може містити сліди молока. Не містить глютену. Може
містити сліди молока. Не містить глютену.

Харчова цінність:



1 таблетка 100 г продукту

Білки 3,20 мг 0,31г

Жири 18,1 мг 1,75 г

Вуглеводи 443 мг 43,0 г

Фармакотерапевична група

Дуовіт для чоловіків таблетки, вкриті  плівковою оболонкою, - це
джерело  12  вітамінів  і  6  мінеральних  речовин,  необхідних  для
нормального  функціонування  організму  людини.  Повноцінне  і
збалансоване  харчування  зазвичай  забезпечує  потребу  організму  у
вітамінах і мінералах. Однак через сучасного активного способу життя у
чоловіків,  харчування  яких  часто  є  нерегулярним  і  незбалансованим,
доповнення  раціону  вітамінами  і  мінералами  може  бути  корисним.
Недостатня  кількість  вітамінів  і  мінеральних  речовин  проявляється
погіршенням  самопочуття  і  зниженням  імунітету.  Повсякденність,
інтенсивні  фізичні  навантаження  та  інші  несприятливі  стани  можуть
збільшувати потребу організму в поживних речовинах. Вітаміни В2, В6,
В12, С, пантотенова кислота і ніацин, мінерали залізо і магній сприяють
нормальному  енергетичного  обміну  в  організмі  і  зниження  втоми  і
слабкості. Нормально функціонуюча імунна система допомагає впоратися
з повсякденними обов'язками, тому до складу таблеток додані вітаміни А,
D,  В6,  В12,  С,  фолієва  кислота  і  мінерали  цинк,  залізо  і  мідь,  які
сприяють нормальному функціонуванню імунної системи. Вітаміни В2, С і
мінерали  -  мідь,  цинк  і  марганець  -  сприяють  захисту  клітин  від
оксидативного стресу. Магній і вітаміни В1, В6, В12, С, біотин і ніацин
сприяють  нормальному  функціонуванню  нервової  системи  і  психіки.
Вітамін  D і  магній  забезпечують нормальну функцію м'язів,  яка  вкрай
важлива при інтенсивних фізичних навантаженнях.

Дуовіт для чоловіків, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, можна
вживати як дієтичну добавку при нерегулярному та незбалансованому
харчуванні,  а  також в  інших  випадках  підвищеної  потреби  організму,
таких як інтенсивна фізична активність і т.п.

Рекомендації до споживання

Може  бути  використано  додатково  до  різноманітного  та
збалансованого  раціону  харчування  чоловіків  як  джерело  вітамінів,
цинку, йоду, заліза, кальцію, магнію, марганцю, міді.

Спосіб споживання

Дорослим чоловікам по 1 таблетці на день під час вживання їжі,
запиваючи  невеликою  кількістю  рідини.  Перед  застосуванням
проконсультуватися з лікарем.

Застереження при споживанні

Підвищена чутливість до окремих компонентів продукту.

Не є лікарським засобом.

Не містить ГМО.



Термін споживання

До 1 місяця. Подальше вживання слід узгоджувати з лікарем.

Форма випуску

Таблетки, масою 1030 мг, упаковка 30 шт.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці
для захисту від дії світла та вологи. Зберігати в недоступному для дітей
місці.

Виробник

KРKA, д.д., Ново место,

Шмар'єшка цеста 6, 8501 Ново место, Словенія

Інструкція препарату Дуовіт для чоловіків представлена виключно з
ознайомчою метою. Кваліфіковану допомогу в призначенні Дуовіту для
чоловіків  з  метою  лікування,  його  дозування,  схему  лікування,
протипоказання і сумісність з іншими медикаментами, може надати тільки
ваш лікуючий лікар.  Пам'ятайте, самолікування небезпечне для вашого
здоров'я!
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