
30 CAPSULE MOI

VITAMINA A

Bioland Vitamina A contribuie la menţinerea vederii normale, precum şi a 
sănătăţii membranelor mucoase şi a pielii.

Ingrediente
O capsulă moale conţine masă 
gelatinoasă (gelatină, apă purificată, 
glicerină), agent de încărcare (ulei de 
soia), 2400 μg vitamina A (8 mg 
palmitat de retinol).

Acţiune
Bioland Vitamina A conţine 8000 UI 
vitamina A, o vitamină liposolubilă care 
contribuie la menţinerea vederii normale, 
precum şi a sănătăţii membranelor 
mucoase şi a pielii. De asemenea, 
vitamina A contribuie la funcţionarea 
normală a sistemului imunitar, la 
metabolismul normal al fierului şi la 
procesul de diferenţiere celulară.

Utilizare
Pentru adulţi: 1 capsulă moale pe zi.

Precauţii
Nu se va utiliza concomitent cu alte 
produse care conțin vitamina A.
Contraindicat persoanelor cu alergie la 
soia sau la oricare dintre ingredientele 
produsului.

Atenţionări
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o 
dietă variată şi echilibrată şi un mod de 
viaţă sănătos.
A nu se depăşi doza recomandată pentru 
consumul zilnic.
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea 
copiilor mici.
A nu se utiliza la copii, femei însărcinate 
sau care alăptează.
A se consuma, de preferință, înainte de 
data expirării înscrisă pe ambalajul 
produsului.

Condiţii de păstrare
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în 
ambalajul original.

Mod de prezentare
Cutie cu 2 blistere a câte 15 capsule moi.

Producător 
BIOFARM S.A.
Str. Logofătul Tăutu nr. 99, sector 3, 
Bucureşti, România
Tel: 021.30.10.600

Experiența acumulată de-a-lungul anilor ne-a învățat o mulțime de lucruri: responsabilitate, 
performanță, inovație, grijă și, mai presus de orice, faptul că aceste valori au sens doar dacă 
sunt puse în slujba oamenilor. De aceea, noi, Biofarm®, lucrăm zi de zi, oră de oră, pentru 
oameni, pentru sănătatea și starea ta de bine. Ne certificăm și recertificăm periodic la cel 
mai înalt standard internațional toate sistemele, liniile de producție și orice alt aspect care 
ține de promisiunea noastră -  să oferim produse sigure și de cea mai bună calitate.

CONTRIBUIE LA MENȚINEREA 
VEDERII NORMALE ȘI A 
SĂNĂTĂȚII PIELII


