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Bioastin supreme x 60 kaps (Kenay)
 

Cena: 115,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent KENAY

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
oliwa z oliwek, ekstrakt z alg Haematococcus Pluvialis, substancje pomocnicze: skrobia kukurydziana (non-GMO), barwnik: wodorosty
morskie, kapsułka: gliceryna roślinna, sorbitol, nośnik: olej słonecznikowy, przeciwutleniacz: naturalne tokoferole. Zawiera naturalnie
występujące karotenoidy, m.in. luteinę.

Zawartość w 2 kapsułkach:

Naturalna Hawajska Astaksantyna - 12 mg*
Witamina E (d-alfa-tokoferol) - 10 mg (83% RWS)
Oliwa z oliwek (ekstrakt) - 800 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
48,3 g

Charakterystyka
Bioastin supreme:
-pomaga utrzymać zdrowy stan stawów,
-wspomaga oczy,
-wspiera układ sercowo-naczyniowy,
-wspomaga zdrowy wygląd skóry,
-pomaga w zachowaniu równowagi oksydacyjnej,
-wspomaga regenerację po ćwiczeniach.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Produkt przeznaczony dla osób dorosłych z wyjątkiem kobiet w ciąży i matek karmiących.

Stosowanie
2 razy dziennie po 1 kapsułce, podczas posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15–25°C). Chronić przed dostępem wilgoci. Preparat przechowywać w miejscu
niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci.

Producent
Producent
Nutrex Hawaii Inc,
Kailua-Kona, HI 96740 USA

Importer
KENAY AG
ul. Częstochowska 25
62-800 Kalisz

Ważne informacje
Produkt jest w 100% wegetariański i wolny od GMO, glutenu, laktozy, konserwantów, rozpuszczalników, pestycydów i herbicydów.

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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