
AlfaVit, uztura bagātinātājs 

Multivitamīni 

Īpašības: Alfavit ir vitamīnu komplekss, kurš ir bagātināts ar lucernas sēklu ekstraktu:  

• Papildina uzturu ar būtiskiem vitamīniem.  

• Piemīt uzmundrinošas un revitalizējošas īpašības (lucerna). 

• Palīdz samazināt nogurumu un nespēku (vitamīni C, B2, B3, B5, B6, B9, B12).  

• Veicina normālu imūnsistēmas darbību (vitamīni C, D, B6, B9, B12).  

• Ieteicams sportistiem, smaga darba strādniekiem, vecākiem cilvēkiem, kā arī pēc 

slimības periodā. 
Aktīvās vielas vienā kapsulā:      

Lucernas ekstrakts  300,0 mg          -               Vitamīns B12      2,5 µg  100% NRV 

Vitamīns B1               1,1 mg  100% NRV      Vitamīns C        80,0 mg  100% NRV 

Vitamīns B2               1,4 mg  100% NRV      Vitamīns D          5,0 µg  100% NRV 

Vitamīns B3        16 mg NE  100% NRV      Vitamīns E  12 mg α-TE  100% NRV 

Vitamīns B5               6,0 mg  100% NRV      Vitamīns H        50,0 µg  100% NRV 

Vitamīns B6               1,4 mg  100% NRV      Beta-karotīns       1,0 mg          - 

Vitamīns B9            200,0 µg  100% NRV      *NRV – uzturvielu atsauces vērtība 

**vitamīns B3 = niacīns, vitamīns B5 = pantotēnskābe, vitamīns B9 = folijskābe, 

    vitamīns H = biotīns 

Sastāvs: Lucernas (Medicago sativa) sēklu ekstrakts, kapsulas apvalks (želatīns, krāsviela 
– kalcija karbonāts), L-askorbīnskābe, DL-alfa-tokoferilacetāts, nikotīnamīds, 

mikrokristāliskā celuloze (apjoma palielinātājs), beta-karotīns, D-kalcija pantotenāts, 

holekalciferols, piridoksīna hidrohlorīds, tiamīna hidrohlorīds, riboflavīns, taukskābju 
magnija sāļi (pretsalipes viela), pteroilmonoglutamīnskābe, D-biotīns, ciānkobalamīns. 

Deva:  Pieaugušiem 1 kapsula dienā ēšanas laikā vai pēc ēšanas ar pietiekošu šķidruma 

daudzumu.  Iepakojumā: 20 kapsulas               Neto masa: 10,7 g 

Uzmanību: Nepārsniegt ieteicamo diennakts devu. Neizmantot uztura bagātinātāju kā 
pilnvērtīga un sabalansēta uztura aizvietotāju. Nelietojiet, ja Jums ir alerģija pret kādu no 

sastāvdaļām. Šis produkts nav piemērots bērniem, grūtniecēm un sievietēm zīdīšanas 

periodā. Lucernu nedrīkst lietot personām, kas slimo ar sistēmisko sarkano vilkēdi. Tāpat 
arī lucerna nav ieteicama personām, kas lieto asinsreci regulējošas zāles un kuriem ir pārāk 

liela asinsrece (trombu veidošanās). Nelietot ilgāk par 6 mēnešiem bez pārtraukuma vai 

pēc veselības aprūpes speciālista rekomendācijām.     
Uzglabāšana: Uzglabāt sausā vietā, no 15° C līdz 25° C temperatūrā oriģinālajā 

iepakojumā, kas aizsargā no gaismas un mitruma. Glabāt bērniem nepieejamā vietā! 

Ražotājs: Helvetia Direct Marketing s.r.o., Hostivarska 133/64, 102 00 Prāga 10, Čehija. 

Kontaktinformācija: Helvetia Apotheke, A/K 31, LV-1044, Rīga.  
           Tālr.: 660 130 10, www.helvetia.lv 

Partijas numurs/Ieteicams līdz: skatīt datumu uz iepakojuma. 
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