
Nutrivimix TAB to suplement diety dla osób dorosłych mający na celu uzupełnienie diety w witaminy i składniki mineralne o szczególnym 
znaczeniu dla zdrowia tarczycy oraz prawidłowej gospodarki hormonalnej.

Selen pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy a witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej.

Dodatkowo połączenie żelaza z kwasem foliowym oraz witaminami B6, B12 oraz witaminą C aktywnie wspiera procesy krwiotworzenia. Żelazo, witamina B6 i B12 

pomagają w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek a witamina C zwiększa przyswajanie żelaza, które to z kolei pomaga w produkcji hemoglobiny.

* Zawarte w preparacie Nutrivimix TAB składniki aktywne:

•  pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy1

• przyczyniają się do regulacji aktywności hormonalnej2

• pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego1, 3, 4, 5, 6, 7, 8

• przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia5, 6, 7, 8

• pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym1, 4, 5

• pomagają zachować zdrowe włosy1, 4 i skórę4

• przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego2, 6, 8

• pomagają w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych4

• pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego2, 8

• pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych2, 7, 8 i poznawczych4

• odgrywają rolę w procesie podziału komórek3, 4, 6, 7, 8

1. Selen; 2. Witamina B6; 3. Witamina D; 4. Cynk; 5. Witamina C; 6. Żelazo; 7. Foliany; 8. Witamina B12

Nutrivimix TAB nie zawiera:
• glutenu, laktozy, barwników i konserwantów

Nutrivimix TAB zawiera wysoce przyswajalne formy witamin i składników mineralnych.
Quatrefolic® oraz metylokobalamina to aktywne i łatwo przyswajalne formy metylowane kwasu foliowego i witaminy B12.

Diglicynian żelaza (II) to łatwo przyswajalna forma chelatowa żelaza z dobrą tolerancją ze strony przewodu pokarmowego. 

Inozytol to substancja witaminopodobna, która może być syntetyzowanaw organizmie lub dostarczana z dietą.

W produkcie zastosowano lubritab - olej z nasion bawełny, który jest naturalną substancją zastępującą stearynian magnezu.

Suplement diety

Suplement diety dla osób dorosłych do uzupełnienia 
diety w składniki o szczególnym znaczeniu dla zdrowia 
tarczycy oraz prawidłowej gospodarki hormonalnej*

60 tabletek powlekanych 



Składniki 2 tabletki
powlekane

600 mg

20 mg (143% RWS)

20 mg (25% RWS)

15 mg (150% RWS)

2,1 mg (150% RWS)

25 μg (1000% RWS) 

200 μg (100% RWS) 

83 μg (151% RWS)

50 μg (1000% RWS)

300 mg

10 mg (71,5% RWS)

10 mg (12,5% RWS)

7,5 mg (75% RWS)

1,05 mg (75% RWS)

12,5 μg (500% RWS) 

100 μg (50% RWS) 

41,5 μg (75,5% RWS) 

25 μg (500% RWS)

1 tabletka
powlekana

Inozytol

Żelazo

Witamina C

Cynk 

Witamina B6

Witamina B12

Kwas foliowy

Selen

Witamina D

RWS - referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych dla osób dorosłych

Składniki: 
Inozytol; substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; diglicynian żelaza (II); glukonian cynku; substancja przeciwzbrylająca: olej z nasion bawełny; 

kwas L-askorbinowy (witamina C); cholekalcyferol (witamina D3); L-selenometionina; substancja glazurująca: hydroksy- propylometyloceluloza; 

substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; substancja glazurująca: poliwinylopirolidon; chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6); 

metylokobalamina (witamina B12); sól glukozaminowa kwasu (6S)-5-metylotetra- hydrofoliowego (kwas foliowy).

Nutrivimix TAB jest w postaci tabletek powlekanych przezroczystą otoczką ułatwiającą połykanie i zapewniającą wygodę stosowania.

Ostrzeżenia:
• Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych, nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.

• Nie przekraczać dziennej zalecanej dawki do spożycia.

• Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik produktu.

• Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

• Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zbilansowanej diety jest 

niezbędne dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia. 

• Nie stosować po upływie daty ważności podanej na opakowaniu. 

Masa netto: 39 g
Opakowanie zawiera 60 tabletek powlekanych (650 mg).

Wyprodukowane dla:
Health Works Sp. z o.o., ul. Sarmacka 19, lok.124

02-972 Warszawa

www.hashimotoplan.com
www.nutrivimix.com

Zalecana porcja do spożycia: 
1 lub 2 tabletki powlekane dziennie. 

Sposób stosowania: 
Tabletkę należy połknąć, popijając wodą.

Najlepiej spożyć przed końcem: 
Data i numer partii podane na spodzie kartonika.

Sposób przechowywania: 
Przechowywać w nienasłonecznionym, suchym miejscu, w temperaturze 

pokojowej, w zamkniętym opakowaniu. Suplement diety powinien być 

przechowywany w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. 


