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Sanvero 

Complex de Vitamine și Minerale  

 

Susține buna funcționare a sistemului imunitar și nervos. 

• Vitaminele C și E 

• Vitaminele B3, B6, B1, B2, B9, B12 

• Magneziu, Zinc, Fier, Mangan, Cupru 

 

20 de tablete efervescente 

 

Complex de Vitamine și Minerale  

Supliment alimentar cu îndulcitori 

 

Proprietăți: Complex de Vitamine și Minerale cu aromă de portocale conține o concentrație echilibrată și bine dozată de vitamine 

și minerale, esențiale pentru buna funcționare a organismului, a sistemului imunitar și nervos. 

Pentru mai multe informații, citiți prospectul sau accesați site-ul www.sanvero.ro. 
 
Ingrediente/ tabletă: corector de aciditate: acid citric, bicarbonat de sodiu; agent de încărcare: glucoză; agenți de întărire: sorbitol, 
polietilen-glicol; acid L-ascorbic (vitamina C); magneziu (oxid de magneziu); aromă de portocale;  DL-alfa-tocoferil acetat (vitamina 
E); sulfat de zinc; îndulcitori: acesulfame de potasiu (Sweet one), aspartam; nicotinamide (vitamina B3); sulfat de fier II; clorhidrat de 
piridoxină (vitamina B6); ciancobalamină (vitamina B12); tiamină monohidrat (vitamina B1); sulfat de mangan; colorant: Sunset yellow 
FCF; riboflavină (vitamina B2); sulfat de cupru; acid folic. 
 
 
Cantitatea ingredientelor din doza zilnică recomandată a produsului: 

Informații nutriționale 1 comprimat 

efervescent 4g 

%VNR pentru 1 

comprimat 

100 ml soluție gata 

preparată conține: 

VITAMINE    

Vitamina C 120 mg 150% 60 mg 

Vitamina E 15 mg 125% 7,5 mg 

Vitamina B3 12 mg 75% 6 mg 

Vitamina B6 2,5 mg 179% 1,25 mg 

Vitamina B1 1,5 mg 136% 0,75 mg 

Vitamina B2 1,2 mg 86% 0,6 mg 

Acid folic 100 µg 50% 50 µg 

Vitamina B12 3 µg 120% 1,5 µg 

MINERALE    

Magneziu 60 mg 16% 30 mg 

Zinc 10 mg 100% 5 mg 

Fier 2,1 mg 15% 1,05 mg 

Mangan 0,6 mg 30% 0,3 mg 

Cupru 0,3 mg 30% 0,3 mg 

%VNR – valorile nutriționale de referință cf. Reg. 1169/ 2011 
 
 
Mod de utilizare: Pe cale orală. Doza zilnică recomandată, necesară pentru a obține un efect benefic: 1 comprimat pe zi, dizolvat 
în 200 ml apă. 
 
Atenționări: A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. Produsul este un supliment alimentar și nu trebuie să 
înlocuiască o dietă variată și echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. A nu se 
administra copiilor, femeilor gravide sau care alăptează. Produsul conține o sursă de fenilamină (aspartam)! A nu se consuma de 
către persoanele care suferă de fenilcetonurie! Consumul excesiv poate avea efect laxativ! 
 
Efecte asupra abilității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje: Nu e cazul. 
 
Efecte secundare: Nu e cazul. 
 
Condiții de păstrare: A se păstra în recipientul bine închis, la temperatura camerei, în loc uscat, departe de accesul copiilor. 
 

http://www.sanvero.ro/
http://www.sanvero.ro/


Formă de prezentare: Tub conținând 20 comprimate efervescente a 4000 mg. 
 
Greutate netă: 80 g  
 

Produs fabricat în Polonia, respectând standardele GMP (Good Manufacturing Practice)  

Deținător notificare: 

S.C. DONA. LOGISTICA S.R.L. 

Str. Pădurii, nr. 4, Chitila, Ilfov, România  

 

 

 

Supliment alimentar notificat la M.S. cu nr. 4011/22.10.2019 

 

 


