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Noble health duo spirulin x 120 tabl
 

Cena: 39,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 120 tabl

Postać Tabletki

Producent NOBLE HEALTH

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

_ 
  
  
  

  

Duo Spirulin to suplement diety, który łączy dwie algi: spirulinę oraz chlorellę z zestawem witamin i minerałów. Każda tabletka zawiera
substancje, które troszczą się o Twoją odporność, w ten sposób pomagając Ci zachować zdrowie i dobre samopoczucie. Duo Spirulin
zawiera także przeciwutleniacze, które chronią komórki przed wolnymi rodnikami.

Spirulina oraz chlorella – są źródłem naturalnych antyoksydantów, które chronią organizm przed stresem oksydacyjnym.
Spirulina dodaje sił witalnych (pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia), wspomaga pracę układu immunologicznego oraz
utrzymanie właściwego poziomu glukozy we krwi. Chlorella wspiera układ odpornościowy, dba o zdrowie wątroby oraz dodaje
energii.
Witamina C – wspiera utrzymanie prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz funkcjonowanie układu nerwowego,
odpornościowego, jak również właściwych funkcji psychologicznych.
Witaminy C i E – pomagają w ochronie komórek przed działaniem wolnych rodników (ochrona przed stresem oksydacyjnym).
Witamina A – wspomaga utrzymanie prawidłowego widzenia oraz funkcjonowania układu odpornościowego.
Witamina D – odgrywa istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni i układu odpornościowego.
Cynk – pomaga w prawidłowej syntezie białka, utrzymując w dobrej kondycji i zdrowiu skórę, włosy i paznokcie.
Selen i cynk – pomagają zachować zdrowe i lśniące włosy oraz wspomagają prawidłowe działanie układu odpornościowego.
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Dobra odporność to Twoje plany,
których nie

 pokrzyżuje żadna nieprzewidziana
dolegliwość!

  

Dołącz do tysięcy osób, które
wspomogły swój

układ immunologiczny z Duo Spirulin!

  

Majka

Duo Spirulin to prawdziwe mistrzostwo świata. Kupiłam
ten zestaw suplementów, bo poleciła mi je przyjaciółka.

Potrzebne mi było wzmocnienie przed wyjazdem na
narty. Nie chciałam ryzykować żadnej infekcji w czasie

urlopu. Zawsze zwracam uwagę na składy, a tutaj strzał
w 10 i miłe zaskoczenie – spirulina, chlorella, cały

Nisia

Metale ciężkie to problem, który jest niedoceniany, ale
dotyka nas wszystkich. Dlatego rozwiązanie na ich

pozbycie się to chlorella i spirulina - długo szukałam
idealnego składu i stężenia i dlatego też polecam Duo

Spirulin! Dzięki
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wachlarz witamin i minerałów.

    

Składniki

  

Zawartość w zalecanej do spożyci
dziennej porcji produktu

 

1 tabletka

 

3 tabletki

 

6 tabletek
  

Witamina C

  

13,3 mg (17%)*

  

40 mg (50%)*

  

80 mg (100%)*
  

Witamina E

  

2 mg (17%)*

  

6 mg (50%)*

  

12 mg (100%)*
  

Cynk

  

1,7 mg (17%)*

  

5 mg (50%)*

  

10 mg (100%)*
  

Witamina A

  

133,3 µg (17%)*

  

400 µg (50%)*

  

800 µg (100%)*
  

Selen

  

9,2 µg (17%)*

  

27,5 µg (50%)*

  

55 µg (100%)*
  

Witamina D

  

0,83 µg (17%)*

  

2,5 µg (50%)*

  

5 µg (100%)*
  

Spirulina

  

350 mg

  

1050 mg

  

2100 mg
  

Chlorella

  

200 mg

  

600 mg

  

1200 mg
 * – Referencyjna Wartość Spożycia

  

Zalecane spożycie:
 Należy przyjmować od 3 do 6 tabletek dziennie, w zależności od potrzeb. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu
dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia
i zdrowy tryb życia są ważne dla zachowania dobrego stanu zdrowia. Spożycie zalecanej dziennej porcji produktu zapewnia korzystny
efekt dla zdrowia.

  

Warunki przechowywania:
 Duo Spirulin należy przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Ilość tabletek w opakowaniu:120

Masa netto:96 g

 Zobacz nasze inne produkty
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Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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