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AUROImmuno x 15 tabl do rozgryzania i żucia
 

Cena: 21,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 15 tabl

Postać Tabletki

Producent AUROVITAS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancja słodząca: sorbitol; kwas L-askorbinowy (witamina C), inulina; cytrynian cynku (cynk); emulgator: mono- i diglicerydy kwasów
tłuszczowych; substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; cholekalcyferol (witamina D); substancje słodzące: ksylitol, izomalt;
substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; aromat, Bifidobacterium lactis, barwnik: tlenki i wodorotlenki
żelaza; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, Bifidobacterium breve, Lactobacillus casei; Lactobacillus rhamnosus GG;
substancja słodząca: sukraloza

1 tabletka zawiera:

Witamina C - 100 mg (125% RWS)
Witamina D - 50 µg (2000 IU) (1000% RWS)
Cynk - 10 mg (100% RWS)
Bifidobacterium breve - 3,22 mln CFU
Bifidobacterium lactis - 1,46 mld CFU
Lactobacillus casei - 1,11 mln CFU
Lactobacillus rhamnosus GG - 1,27 mln CFU

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
CFU - (colony forming unit) - jednostka tworząca kolonię

Masa netto
11,25 g

Charakterystyka
AUROImmuno dostarcza witaminę D, witaminę C, cynk oraz 2 miliardy CFU bakterii probiotycznych.
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Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Ponadto witamina D pomaga w prawidłowym
wchłanianiu/wykorzystaniu wapnia i fosforu, w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi, w utrzymaniu zdrowych
kości, w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, w utrzymaniu zdrowych zębów oraz bierze udział w procesie podziału komórek.
Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Ponadto pomaga w prawidłowej produkcji
kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kości, chrząstki, naczyń krwionośnych, dziąseł, skóry oraz zębów.
Witamina C przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu
układu nerwowego, prawidłowych funkcji psychologicznych, w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, przyczynia się
do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Ponadto pomaga w utrzymaniu prawidłowej
równowagi kwasowo-zasadowej, prawidłowego metabolizmu węglowodanów, prawidłowych funkcji poznawczych, pomaga w
prawidłowej syntezie DNA, w utrzymaniu prawidłowej płodności i funkcji rozrodczych. Cynk pomaga w utrzymaniu zdrowych
kości, zdrowych włosów, paznokci i skóry.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 tabletka do rozgryzania i żucia, najlepiej po posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 0-25°C.

Producent
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
ul. Sokratesa 13D lok.27
01-909 Warszawa

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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