ФЕЛИЧИТА
Хранителна добавка
Опаковка: 30 таблетки по 0.73 гр
Препоръчва се като допълнителен източник на магнезий, ниацин, пантотенова киселина,
биотин, фолиева киселина, витамин В1, В6, В12.
Състав: микрокристална целулоза (носител); магнезиев карбонат; цвят от карамфил на прах
(Syzygium aromaticum); босилек на прах (Ocimum sanctum); соев лецитин (емулгатор);
калциеви соли на мастни киселини; Витамин С (L-аскорбинова киселина); канела
(Cinnamomum verum); L-тирозин; L-аргинин; L-фенилаланин; 5-хидрокситриптофан (от
семена на грифон (Griffonia simplicifolia)); хидроксипропилметилцелулоза (таблетна
обвивка); полиетилен гликол; ниацин (никотинамид); титанов диоксид (багрило);
пантотенова киселина (калциев-D-пантотенат); Витамин В6 (пиридоксин хидрохлорид);
Витамин В1 (тиамин хидрохлорид); биотин (D-биотин); фолиева киселина (калциев-Lметилфолат); Витамин В12 (цианокобаламин).
Препоръчителната дневна доза или 1 таблетка съдържа:
Магнезий 60 mg - 16% *
Витамин С 11 mg - 13,7% *
Витамин В1 0.38 mg - 34.5% *
Витамин В6 0,42 mg - 30% *
Ниацин 3.1 mg NE - 19.3% *
Пантотенова киселина 1 mg - 16,6% *
Витамин В12 0.4 μg - 16% *
Биотин 21 μg - 42% *
Фолиева киселина 25 μg - 12,5% *
Карамфил цветен прах 30 мг **
Свещен босилек на прах 30 мг **
Канела на прах 10 mg **
L-тирозин 10 mg **
L-аргинин 10 mg **
L-фенилаланин 10 mg **
5-хидрокситриптофан 10 mg **
* - референтна стойност на хранителните вещества.
** - референтна стойност на хранителните вещества не е дефинирана
Начин на употреба: За възрастни и деца над 14 години по 1 таблетка на ден по време на
хранене. Продължителност на приема – 4-6 седмици. Ако е необходимо, приема може да се
повтори /пролет и есен/. Да не се превишава препоръчаната дневна доза.
Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.
При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се
извърши консултация с лекар.
Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна
температура, на места недостъпни за деца.
Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.
Не е лекарствено средство.
Нето тегло на опаковка: 21.9 гр
Производител: С - ЗАО „ГНЦ ПМ ФАРМА”, Русия, 107014, г. Москва, ул. Русаковская, д.
22 (адрес на производство: Московска обл., Чеховски р-н, пос. Любочаны, промплощадка
ОАО „Институт по инженерна имунология”, корп. 1). А – ООО ПК „Бионет”, Русия 188515,
Ленинградска обл, Ломоносовски р-н, д. Витино, д. 5А
Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582,
е-mail peptidibg@abv.bg

