
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Aura Herbals Spirulina 150 g
 

Cena: 26,91 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 600 tabl

Postać Tabletki

Producent AURA HERBALS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
100% sprasowana spirulina.

Skład zalecanej dziennej porcji (1,5g):
Wartość energetyczna: 20 kJ (5 kcal)
Tłuszcz: 0,0435 g

kwasy tłuszczowe nasycone 0,285 g.

Węglowodany w tym cukry: 0,085 g
Błonnik: 0,0375 g
Białko: 0,825 g
Sól: 0 g
Witamina B6: 0,276 mg (20% RWS)
Witamina B12: 2,4µg (96% RWS)
Jod: 27 µg (18% RWS)
Selen: 10,5µg (19% RWS)
RWS: % Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
150 g

Charakterystyka

Spirulina to alga składająca się aż w 60% z białka.
Jest źródłem naturalnego jodu, selenu, cennych witamin z gruby B (B6, B12), oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych, m.in.
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kwasu gamma-linolenowego (GLA).
Białko pomaga w utrzymaniu masy mięśniowej oraz w utrzymaniu kości.
Witamina B6 przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego, pomaga w prawidłowej produkcji
czerwonych krwinek. Przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znuzenia oraz do regulacji aktywności hormonalnej.
Pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.
Witamina B12 pomaga w funkcjonowaniu układów nerwowego i odpornościowego. Przyczynia sie do utrzymania prawidłowego
metabolizmu energetycznego a także do zmniejszenia uczucia zmeczenia i znużenia.
Jod pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych, w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, a także
pomaga zachować zdrową skórę. Jod przyczynia się do prawidłowej produkcji hormonów tarczycy i do prawidłowego
funkcjonowania tarczycy.
Selen przyczynia się do prawidłowego przebiegu spermatogenezy, pomaga zachować zdrowe włosy i paznokcie. Selen pomaga
w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, tarczycy oraz w ochrnonie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
3 razy dziennie po 1 tabletce przed lub w trakcie posiłku. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
AURA HERBALS Jarosław Paul
ul. 23 Marca 77/3
81-820 Sopot, POLAND

Ważne informacje
Kraj pochodzenia: Chiny

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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