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Solgar Modulatory homocysteiny x 60 kaps
 

Cena: 55,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent SOLGAR

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Trimetyloglicyna (z buraków), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B12 (cyjanokobalamina), pirydoksalo-5-fosforan,
kwas foliowy (prep.),
Naturalne Substancje pomocnicze: otoczka kapsułki (hydroksypropylometyloceluloza), substancja przeciwzbrylająca: roślinny kwas
stearynowy, roślinny stearynian magnezu, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, sproszkowana baza Phyto O2X®
(mieszanina beta karotenu naturalnego pochodzenia i kwasu askorbinowego)
Phyto O2X® to specjalna mieszanka naturalnych antyoksydantów, która gwarantuje zachowanie pełnej świeżości składników.

Każda kapsułka zawiera:
Trimetyloglicyna (z buraków) 500 mg*
Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 25 mg 1786% RWS
Witamina B12 (cyjanokobalamina) 250 μg 10000% RWS
Pirydoksalo-5-fosforan 3 mg*
Kwas Foliowy 200 μg 100% RWS
* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Opakowanie zawiera: 60 kapsułek.
Brak masy netto na opakowaniu.

Charakterystyka
Modulator Homocysteiny stanowi ważny kluczowy element programu ochronnego, którego celem jest przywrócenie i utrzymanie
normalnego poziomu homocysteiny. Produkt wzbogaca skutecznie dietę o składniki kontrolujące metabolizm homocysteiny oraz
składniki niezbędne do oczyszczania organizmu z jej nadmiaru.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 do 2 kapsułek dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent
SOLGAR Polska
ul. Skoroszewska 12
02-495 Warszawa

Ważne informacje
Produkt nie zawiera:
cukru, soli, skrobi, drożdży, pszenicy, soi, glutenu, produktów mlecznych i jest produkowany bez użycia sztucznych substancji
konserwujących, zapachowych lub barwiących. Odpowiedni dla wegetarian.

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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