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Chlorella x 120 tabl (Kenay)
 

Cena: 49,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 120 tabl

Postać Tabletki

Producent KENAY

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
Alga chlorella yaeyama (99,5%), substancja przeciwzbrylająca: fosforan triwapniowy (0,5%)

Zawartość dziennej dawki - 6 tabletek:

Chlorella yaeyama (ekstrakt) 600 mg*
Wartość energetyczna: 11,9 kcal
Białko 1,9 g
Węglowodany 0,1 g
Tłuszcz 0,4 g
Kwas linolenowy 6,63 mg*
Kwas linolowy 17,3 mg*
Żelazo 2,9 mg (21% RWS)
Wapń 22,1 mg (3% RWS)
Magnez 8,7 mg (3% RWS)
Potas 31,5 mg*
Witamina B12 0,81 mcg (81% RWS)
Witamina C 3,24 mg (5% RWS)
Witamina E (alfa-tokoferol) 0,74 mg*
Witamina K 24,1 mcg (32% RWS)
Niacyna (Wit. B3) 1,6 mg (9% RWS)
Luteina 13,5 mg*
Zeaksantyna 0,9 mg*
Aminokwasy 1,78 mg*
Chlorofil 0,09 mg*
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RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
120 tabletek (zawartość netto: 120 x 500mg)

Charakterystyka
Chlorella vulgaris to nazwa jednokomórkowej algi występującej w słodkich wodach, zwana również często zieloną algą. Nazwa pochodzi
od greckich słów chloros (zielony), ella (mały) i vulgaris (zwyczajny), choć chlorella vulgaris jest tak naprawdę niezwykła. Chlorella
zawiera również najwięcej chlorofilu spośród wszystkich jadalnych gatunków występujących na świecie. Botanicy uważają, że chlorofil
jest istotny dla przetrwania roślin, ponieważ umożliwia wchłanianie światła słonecznego, które jest z kolei przekształcane w energię.
Chlorofil jest również ważny dla ludzi, ponieważ pomaga usuwać toksyny z organizmu, wspomaga układ odpornościowy oraz dodaje
energii.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Produkt przeznaczony dla osób dorosłych z wyjątkiem kobiet w ciąży i matek karmiących.

Stosowanie
Stosować 4-6 tabletki dziennie.

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

Producent
KENAY AG
ul. Częstochowska 25
62-800 Kalisz

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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