
ULOTKA DLA UŻYTKOWNIKA

Witaminy i składniki mineralne są niezbędnymi dla organizmu 
elementami diety oraz mają wpływ na ogólną kondycję organizmu. 
Większość tych związków  nie jest syntezowana przez organizm ludzki, 
dlatego muszą one być regularnie dostarczane ze zrównoważoną, 
dobrze zbilansowaną dietą.

Organizm człowieka narażony jest na działanie niekorzystnych 
czynników, które mogą negatywnie wpływać na jego prawidłowe 
funkcjonowanie. Do czynników tych zaliczyć możemy stres oksydacyjny 
wywołany m.in. niewłaściwą dietą, nadmierną ekspozycją na promienie 
słoneczne, życiem w napięciu nerwowym, intensywnym wysiłkiem 
fizycznym, zanieczyszczeniem środowiska czy stosowaniem używek 
(palenie papierosów, nadmierne spożycie alkoholu).  Dlatego ważne jest, 
aby dostarczać organizmowi odpowiednią ilość składników odżywczych, 
które wspomagają ochronę komórek przed wolnym rodnikami.
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1. WŁAŚCIWOŚCI SUPLEMENTU DIETY WITAMINY 
I MINERAŁY prodiab®

WITAMINY I MINERAŁY prodiab to suplement diety przeznaczony 
dla osób dorosłych w zwiększonym zapotrzebowaniu na witaminy  
i składniki mineralne, wzbogacony o ekstrakt z winorośli właściwej 
zawierający resweratrol - polifenol znany z korzystnego wpływu 
na układ krążenia.  Produkt charakteryzuje się wysoką zawartością 
witamin i minerałów, które pomagają w ochronie komórek przed 
stresem oksydacyjnym (witamina C i E, cynk, selenu). Witaminy B6, 
B12, D, foliany oraz cynk i selen wspierają prawidłowe funkcjonowanie 
układu odpornościowego. Kwas pantotenowy oraz foliany przyczyniają 
się do zmniejszenia uczucia  zmęczenia i znużenia. Biotyna, niacyna 
oraz tiamina i ryboflawina pomagają w sprawnym funkcjonowaniu 
układu nerwowego oraz odgrywają rolę w utrzymaniu prawidłowego 
metabolizmu energetycznego. Chrom i cynk biorą udział w procesach 
związanych z prawidłowym metabolizmem makroskładników 
odżywczych, ponadto chrom pomaga w utrzymaniu prawidłowego 
poziomu glukozy we krwi.

30 kapsułek

WITAMINY I MINERAŁY prodiab to suplement diety dla osób dorosłych:
 ▶ potrzebujących uzupełnić dietę w witaminy i składniki mineralne, 

zwłaszcza w okresie intensywnego wysiłku fizycznego i umysłowego,
 ▶ chcących wesprzeć prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego,
 ▶ narażonych na zwiększone działanie wolnych rodników (stres, 

zanieczyszczone środowisko, zła dieta, palenie papierosów, opalanie).

2. OSTRZEŻENIA

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Nie stosować 
w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu. 
Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i matek karmiących 
piersią. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut 
(zamiennik) zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia 
i zdrowy tryb życia są ważne dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia.

Produkt bez dodatku cukrów. Zawiera naturalnie występujące cukry.

3. SPOSÓB UŻYCIA

Porcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia:
1 kapsułka dziennie, w trakcie lub po posiłku.

Zawartość składników w zalecanej dziennej porcji:

Składnik Zawartość 
w 1 kapsułce % RWS*

Witamina C 80,0 mg 100
Ekstrakt ze skórki winorośli właściwej 
(Vitis vinifera),
w tym: Resweratrol

17 mg 

5,1 mg
- 

Niacyna 16,0 mg 100
Witamina E 12,0 mg 100
Cynk 10,0 mg 100
 Kwas pantotenowy 6,0 mg 100
Witamina B6 1,4 mg 100
Ryboflawina 1,4 mg 100
Tiamina 1,1 mg 100
Kwas foliowy 200 µg 100
Selen 55,0 µg 100
Biotyna 50,0 µg 100
Chrom 20,0 µg 50,0
Witamina D 10,0 µg 200
Witamina B12 2,5 µg 100

* RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Suplement diety

WITAMINY
i MINERAŁY
prodiab® 



 przeznaczony jest do pielęgnacji suchej skóry stóp, 
skłonnej do rogowacenia i pękania. Jego nawilżająco-ochronne działanie wynika 
z unikalnego połączenia mocznika, ruszczyka, mikrosrebra oraz witaminy E. 

mocznik 10% - nawilża, zmiękcza i wygładza naskórek, przywraca naturalny 
koloryt
ekstrakt z korzenia ruszczyka kolczastego - działa kojąco i łagodząco, 
utrzymuje naskórek w dobrej kondycji
mikrosrebro - wykazuje właściwości ochronne
witamina E - ma właściwości nawilżające, zapobiega przesuszeniu skóry, 
poprawia elastyczność naskórka

testowany dermatologicznie 
na osobach z dodatnim 
wywiadem alergicznym oraz 
diabetykach

Producent:
BIOTON S.A.
ul. Starościńska 5
02-516 Warszawa
Polska
www.bioton.pl

4. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, 
w temperaturze poniżej 25ºC, w sposób niedostępny dla małych dzieci. 
Chronić przed światłem.

Nie należy stosować po upływie dany minimalnej trwałości, podanej 
na spodzie opakowania i blistrze. Data minimalnej trwałości oznacza 
ostatni dzień danego miesiąca.

5. INFORMACJE O SKŁADZIE

Jak wygląda suplement diety WITAMINY I MINERAŁY prodiab i co 
zawiera opakowanie
Kapsułki żelatynowe twarde, barwy zielono - białej, podłużne, na 
końcach zaokrąglone.

Zawartość netto: 15,90 g (30 kapsułek po 530 mg)

Produkt jest dostępny w opakowaniach typu blister, pakowanych 
w kartonik z ulotką.

Co zawiera suplement diety WITAMINY I MINERAŁY prodiab

Składniki: substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; kwas 
L-askorbinowy (witamina C); żelatyna*; siarczan cynku (cynk); octan 
DL-alfa-tokoferylu (witamina E); amid kwasu nikotynowego (niacyna); 
ekstrakt ze skórki winorośli właściwej (Vitis vinifera) standaryzowany 
na 30% resweratrolu; D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy); 
cholekalcyferol (witamina D); substancja przeciwzbrylająca: sole 
magnezowe kwasów tłuszczowych; chlorowodorek pirydoksyny 
(witamina B6); ryboflawina; monoazotan tiaminy (tiamina); 
barwniki: dwutlenek tytanu, tlenki i wodorotlenki żelaza; kwas 
pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy); cyjanokobalamina (witamina 
B12); selenian (IV) sodu (selen); barwnik: indygotyna; chlorek chromu 
(III) (chrom); D-biotyna (biotyna).

*pochodzenia wołowego i/lub wieprzowego
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