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Chlorella Organic BIO x 300 tabl (Medfuture)
 

Cena: 26,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 300 tabl

Postać Tabletki

Producent MEDFUTURE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
suszone algi (chlorella pyrenoidosa)

Zawartość w 5 tabletkach:
Witamina A - 1,9µg (0,7% RWS)
Witamina B2 - 0,066 mg (14,3% RWS)
Witamina B3 - 0,2 mg (3,8% RWS)
Witamina B6 - 0,018 mg (3,9% RWS)
Witamina B9 - 0,033 mg (0,05% RWS)
Witamina B12 - 1,9µg (228% RWS)
Witamina C - 0,8 mg (3% RWS)
Witamina D - 1,73 µg 9104% RWS)
Witamina E - 0,12 mg (3% RWS)
Potas - 11 mg (1,7% RWS)
Wapń - 4 mg (1,5% RWS)
Magnez - 3 mg (2,4% RWS)
Żelazo - 1,5 mg (32% RWS)
Jod - 0,63 µg (1,3% RWS)
Selen - 0,1 µg (0,55% RWS)
Cynk - 0,023 mg (0,7% RWS)
Mangan - 0,03 mg (4,5% RWS)
Fosfor - 9 mg (3,9% RWS)
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
300 tabletek: 60 g (1 tabletka 200 mg)
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Charakterystyka
Chlorella jest rodzajem jednokomórkowych słodkowodnych alg, które naturalnie występują w Azji. Jest bogatym źródłem chlorofilu oraz
niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu aminokwasów, witamin i minerałów m.in.: wapnia, fosforu, magnezu i potasu.
Kiedy należy stosować chlorellę?

przy długotrwałym narażeniu na warunki zewnętrzne (zanieczyszczone środowisko, dym papierosowy)
w różnego rodzaju schorzeniach dermatologicznych (trądzik, egzemy, stany zapalne, uszkodzenia oraz oparzenia skóry)
w trakcie stosowania diety odchudzającej
profilaktycznie w przewlekłych schorzeniach (cukrzyca, reumatyzm, zaburzenia ciśnienia oraz zaburzeniach trawienia)
w infekcjach bakteryjnych i wirusowych

Przeciwwskazania
Nie poleca się podawania Chlorelli Organic BIO dzieciom, kobietom w ciąży i karmiącym piersią. Nie powinny jej stosować osoby chore
na fenyloketonurię.

Stosowanie
Zaleca się stosować 5 tabletek 3 razy dziennie, 15 minut przed posiłkiem, popijając dużą ilością wody lub soku.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 5-25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Dystrybutor:
MedFuture Sp. z o.o.
pl. Powstańców Śl. 16-18
53-314 Wrocław

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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