
Tájékoztató 
 
 
Pharmaton Vitality étrend-kiegészítő filmtabletta 
Standardizált Panax ginzeng G115 kivonattal, vitaminokkal, ásványi anyagokkal és nyomelemekkel 
 
A megfelelő napi vitamin, ásványi anyag és nyomelem ellátottság hozzájárul a fizikai és szellemi teljesítőképesség 
fenntartásához. 

 
A vitaminok, nyomelemek, ásványi anyagok a szervezetünk számára nélkülözhetetlen elemek, amelyek szintje az aktív 
életmód mellett is visszaeshet, vitalitásunk és teljesítőképességünk szintje ezzel együtt csökkenhet. 
 
Miért ajánljuk a készítményt? 
 
Hozzájárul a normál szellemi működés (pl. figyelem és koncentrálóképesség) fenntartásához: a vas és a cink. 
Hozzájárul a mentális teljesítményhez: a pantoténsav. 
Hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez: a C-, B2-, B3-, B5-, B6-, B9- és B12 vitamin. 
Hozzájárul a normál izomfunkció fenntartásához: a magnézium és a D-vitamin. 
Hozzájárul a sejtek oxidatív stressz elleni védelméhez: az E-vitamin, a mangán, réz és a szelén. 
 

Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók: 
 
Javasolt alkalmazás 
A készítmény felnőtteknek ajánlott.  
Javasolt napi adag: 1 filmtabletta felnőtteknek. Reggel, lehetőleg étkezéskor, egy pohár vízzel ajánlott 
bevenni. Az ajánlott fogyasztási mennyiséget ne lépje túl! 
 
Az alkalmazással kapcsolatos figyelmeztetések: 
 
A készítmény nem adható gyermekeknek. Várandósság és szoptatás esetén a készítmény csak orvossal történő 
konzultáció után alkalmazható. Ne szedje a készítményt, ha az összetevők bármelyikére allergiás vagy érzékeny! Tejből 
kivont laktózt tartalmaz. 
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot! 
 
Összetevők: tömegnövelő szer: mikrokristályos cellulóz; magnézium oxid; kálcium-L-aszkorbát (C-vitamin); laktóz 
(tejből); Panax ginzeng C.A. Meyer száraz kivonat; DL-alfa-tokoferil-acetát (E-vitamin); cink-szulfát; vas-szulfát; 
stabilizátor: polivinilpolipirrolidon; nikotinamid (niacin); retinil-palmitate (A-vitamin) (hordozóanyag: szacharóz, 
halzselatin, kukoricakeményítő, antioxidáns: alfa-tokoferol); fényezőanyag: polivinilalkohol; csomósodást és lesülést 
gátló anyag: szilícium-dioxid; kálcium-D-pantotenát, (pantoténsav); mangán-szulfát; színezék: vas-oxid és vas-hidroxid; 
fényezőanyag: polietilénglikol; csomósodást és lesülést gátló anyag: zsírsavak nátrium-, kálium- és kálciumsói; piridoxin-
hidroklorid (B6-vitamin); fényezőanyag: talkum; tiamin-mononitrát (B1-vitamin); kolekalciferol (D-vitamin) (hordozóanyag: 
módosított keményítő, szacharóz és közepesláncú trigliceridek, antioxidáns: nátrium-aszkorbát és alfa-tokoferol, 
csomósodást és lesülést gátló anyag: szilícium-dioxid; réz-szulfát; riboflavin (B2-vitamin); aroma: vanillin és csokoládé; 
folsav (B9-vitamin); nátrium-szelenit; D-biotin; cianokobalamin (B12-vitamin). 
 



Összetétel: 
Hatóanyagtartalom a napi adagban (1 filmtabletta): 

 Mennyiség filmtablettánként NRV* % 

Standardizált Panax ginzeng G115 kivonat 40 mg ** 

Vitaminok: 

A-vitamin 640 μg 80 % 

D-vitamin (kolekalciferol) 6 μg 120 % 

E-vitamin (tokoferil-acetát) 12 mg 100 % 

C-vitamin (aszkorbinsav) 80 mg 100 % 

B1-vitamin (tiamin-nitrát) 2,1 mg 190 % 

B2-vitamin (riboflavin) 2,2 mg 157 % 

Nikotinamid (Niacin) 17,5 mg 109 % 

B6-vitamin (piridoxin-hidroklorid) 2,8 mg 200 % 

Folsav (pteroilmonoglutaminsav) 300 μg 150 % 

B12-vitamin (cianokobalamin) 3 µg 120 % 

Biotin 38 µg 76 % 

Pantoténsav 6,3 mg 105 % 

Ásványi anyagok és nyomelemek: 

Magnézium 77,5 mg 20 % 

Vas 8,3 mg 59 % 

Cink 10 mg 100 % 

Réz 1 mg 100 % 

Mangán 2 mg 100 % 

Szelén 55 µg 100 % 

* NRV = felnőttek számára ajánlott napi táplálkozási referenciaérték  
** nincs NRV ajánlás. 
 
Tápérték filmtablettánként: energiatartalom: 6.6 KJ (1.6 kcal), zsír 21.6 mg (ebből telített: 20,90 mg, egyszeresen 
telítetlen: 0,46 mg, többszörösen telítetlen: 0,23 mg, transzzsír: nincs adat, koleszterin: nincs adat), szénhidrát 119,0 mg 
(ebből cukor 55,6 mg), rost 344,7 mg, fehérje 62,6 mg, só 0,39 mg, nátrium 0,155 mg. 
 
Egy doboz 30, 60 vagy 100 db filmtablettát tartalmaz. 
 
Minőség-megőrzési idő: 24 hónap 
Minőségét megőrzi a dobozon, valamint a címkén feltüntetett idő (minőségmegőrzési idő: hónap, év) hónapjának 
végéig. 
 
Tárolás: Az eredeti csomagolásban, száraz, hűvös helyen, fénytől védve tárolandó!  
A készítmény gyermekektől elzárva tartandó! 
 
Gyártó: 
Rottendorf Pharma GmbH 
Ostenfelder Strasse 51-61 
59320 Ennigerloh 
Németország 
 
Forgalmazza: 
Opella Healthcare Commercial Kft. 
1045 Budapest, Tó u. 1-5. 
Magyarország 


