
Doplněk stravy / Výživový doplnok

Homocystein
Vitality

60 kapslí / kapsúl

Distributor/Distribútor:
Pharma Activ Czech s.r.o.
Fryštátská 238/47, 733 01 Karviná
tel.: 596 612 020, info@pharmaactiv.cz
www.pharmaactiv.cz

Upozornění: Není určeno dětem do 3 let, těhotné a kojící ženy. 
Nepřesahovat doporučenou denní dávku. Není určeno jako náhrada 
pestré stravy. Nevhodné pro osoby alergické (přecitlivělé) na některou 
z látek uvedených ve složení produktu. Výrobek je vhodný i pro 
vegetariány a vegany. / Upozornenie: Nie je určené pre deti 
do 3 rokov, tehotné a dojčiace ženy. Ustanovená odporúčaná denná 
dávka sa nesmie presiahnuť. Výživové doplnky sa nesmú používať 
ako náhrada rozmanitej stravy Nevhodné pre osoby alergické 
(precitlivené) na niektorú z látok uvedených v zložení produktu. 
Výrobok je vhodný pre vegetariánov aj vegánov.
Zloženie: plnidlo (mikrokryštalická celulóza), obal kapsule 
(želatína), Pyridoxín hydrochlorid (Vitamín B6), Ribo�avín (Vitamín 
B2), mliečnan zinočnatý (zinok), Kyselina listová, kyanokobalamín 
(Vitamín B12). Dávkovanie: Dospelí a deti od 3 rokov 1 kapsula 1 
krát denne. Zapiť dostatočným množstvom tekutiny. V dennej dávke 
1 kapsula: Pyridoxín hydrochlorid (Vitamín B6) 20mg 1428% *, 
Ribo�avín (Vitamín B2) 10mg 714% *, Mliečnan zinočnatý (zinok) 
7,5 mg 75% *, Kyselina listová 0,4 mg 200% *, Kyanokobalamín 
(Vitamín B12) 0,1mg 4000% *, * referenčná hodnota príjmu

Nezabúdajte, že zdravý spôsob života a vyvážená strava zaisťujú 
riadnu funkciu organizmu a uchovanie dobrej kondície.
Nezapomeňte, že zdravý způsob života a vyvážená strava 
zajišťují řádné fungování organismu a dobrou kondici.
Složení: plnidlo (mikrokrystalická celulóza), obal kapsle 
(želatina), Pyridoxin hydrochlorid (Vitamín B6), Ribo�avin 
(Vitamin B2), Mléčnan zinečnatý(zinek), Kyselina listová, 
Kyanokobalamin (Vitamin B12)
Dávkování: Dospělí a děti od 3 let 1 kapsle 1 krát denně. Zapít 
dostatečným množstvím tekutiny. V denní dávce 1 kapsle: 
Pyridoxin hydrochlorid (Vitamín B6) 20mg 1428% *, Ribo�avin 
(Vitamin B2) 10mg 714% *, Mléčnan zinečnatý(zinek) 7,5 mg 
75% *, Kyselina listová 0,4mg 200% *, Kyanokobalamin (Vitamin 
B12) 0,1mg 4000% *, * referenční hodnota příjmu
Minimální/a trvanlivost/ť do:
Číslo výrobní/nej šarže:
Skladování: Ukládat mimo dosah dětí. Chraňte před přímým 
slunečním světlem. Skladujte v suchu při teplotě 5-25 °C.
Skladovanie: Uchovávajte mimo dosahu malých detí. Chráňte 
pred priamym slnečným svetlom. Skladujte v suchu pri teplote 
5-25 °C.


