
SUPLEMENT DIETY 
 
Multiwitamina Cephamed to suplement diety w formie tabletek musujących o smaku 
pomarańczowym. Przeznaczony dla osób dorosłych jako uzupełnienie diety w 10 witamin i 7 
minerałów. 

Masa netto: 80 g. 

Nazwa składnika Zawartość  
w 1 tabletce 

%RWS * 

Witamina C 80 mg 100 

Niacyna 16 mg 100 

Witamina E 12 mg 100 

Kwas pantotenowy 6 mg 100 

Ryboflawina 1,4 mg 100 

Witamina B6 1,4 mg 100 

Tiamina 1,1 mg 100 

Kwas foliowy 200 µg 100 

Biotyna 50 µg 100 

Witamina B12 2,5 µg 100 

Magnez 93,75 mg 25 

Żelazo 14 mg 100 

Cynk 7,5 mg 75 

Miedź 0,5 mg 50 

Mangan 0,5 mg 25 

Jod  75 µg 50 

Selen 10 µg 18 
*RWS- Referencyjne Wartości Spożycia  

 
Zawartość opakowania: 20 tabletek musujących. 
Zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 tabletka dziennie. 
Sposób użycia: rozpuścić tabletkę w szklance (200 ml) chłodnej wody. Produkt do spożycia 
bezpośrednio po przyrządzeniu. 
 

Najlepiej spożyć przed końcem/nr partii- informacje znajdują się na boku opakowania. 

Warunki przechowywania: przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej. 
Chronić przed światłem i wilgocią. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób 
niedostępny dla małych dzieci. 

 
Składniki: regulator kwasowości: kwas cytrynowy; substancja wiążąca: sorbitole; regulator 
kwasowości: węglany sodu; węglan magnezu; kwas L-askorbinowy (witamina C); naturalny aromat 
pomarańczowy; siarczan żelaza(II); tlenek magnezu; octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E); 
substancja wiążąca: glikol polietylenowy; koncentrat buraka czerwonego; amid kwasu 
nikotynowego (niacyna); substancja słodząca: sukraloza; D-pantotenian wapnia (kwas 
pantotenowy); tlenek cynku; D-biotyna (biotyna); kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy); 
cyjanokobalamina (witamina B12); chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6); siarczan miedzi(II); 
ryboflawina (witamina B2); monoazotan tiaminy (tiamina); siarczan manganu; selenian(VI) sodu; 
jadan potasu. 



 
Ostrzeżenia: suplementy diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej 
diety. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowana 
dieta oraz zdrowy tryb życia. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników 
produktu. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Zawiera substancję słodzącą. 
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający. Kobiety w ciąży oraz matki 
karmiące przed zastosowaniem suplementu diety powinny skonsultować się z lekarzem. Produkt 
przeznaczony dla osób dorosłych. 
 
Wyprodukowano dla: 
Admira sp. z o.o. 
ul. Gdańska 91/93 

90-613 Łódź 

 

 

 

 


