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MioHashin x 60 kaps Mio + 30 kaps Hashin
 

Cena: 93,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 90 kaps

Postać Kapsułki

Producent NUTROPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Składniki kapsułki Mio:
mio-inozytol, N-acetyl-L-cysteina, kapsułka: żelatyna, substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek
krzemu

1 kapsułka Mio zawiera:

Mio-inozytol 600 mg*
N-acetyl-L-cysteina 150 mg*

Składniki kapsułki Hashin:
ekstrakt z Boswellia serrata DER 12:1 (kwas boswelinowy 75%), kapsułka: żelatyna, ekstrakt z Bacopa monnieri DER 40:1 (bakozydy A i B
50%); azotan tiaminy, cholekalcyferol, ekstrakt z Rhodiola rosea DER 5:1 (rosawiny 3%), selenian (VI) sodu, substancje przeciwzbrylające:
sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu.

 1 kapsułka Hashin zawiera:

Witamina D 50 µg (1000%)
Witamina B₁ 50 mg (4546%RWS)
Selen 80 µg (145,5%RWS)
Rhodiola rosea ekstrakt (mg) DER 5:1 standaryzacja na rosawiny – 3% 20 mg²
Boswellia serrata - Boswellin® ekstrakt (mg) DER 12:1 standaryzacja na kwas boswelinowy - 75% 200³
Bacopa monnieri ekstrakt (mg) DER 40:1 standaryzacja na bakozydy – 50% 75⁴

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/miohashin-x-60-kaps-mio-30-kaps-hashin.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia
¹odpowiada 2000 j.m. witaminy D; ²odpowiada 100 mg surowca i zawiera 0,6 mg rosawin; ³odpowiada 2,4 g surowca i zawiera min. 140
mg kwasu boswelinowego; ⁴odpowiada 3 g surowca i zawiera 37,5 mg bakozydów

Masa netto
Zawartość opakowania: 60 kapsułek Mio i 30 kapsułek Hashin

Charakterystyka

Produkt zawiera 2 typy kapsułek do stosowania w ciągu dnia: Mio i Hashin.

 Kapsułka Mio

W składzie kapsułki Mio znajduje się mio-inozytol oraz N-acetyl-L-cysteina.
Mio-inozytol należy do witamin z grupy B, a jego rola w organizmie to m.in. usprawnianie transportu glukozy do komórek
wrażliwych na insulinę.
N-acetyl-L-cysteina to składnik mający wpływ na utrzymanie równowagi oksydacyjnej przez neutralizację wolnych
rodników.

Kapsułka Hashin

Zawiera składnik wspomagający prawidłową funkcję tarczycy (selen), a także inne składniki pomagające zachować komfort
życia osób z niską czynnością tarczycy.

Czynniki prozapalne oraz wolne rodniki tlenowe zostały powiązane z niską czynnością tarczycy.
Selen obecny w produkcie pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
 Ekstrakt z kadzidłowca indyjskiego (Boswellia serrata) wspomaga utrzymanie równowagi procesów zapalnych.
Witamina B1 w porcji dziennej 50 mg pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i utrzymaniu prawidłowych
funkcji psychologicznych.
Skład został wzbogacony o ekstrakt z Bacopy drobnolistnej (Bacopa monnieri) stymulujący funkcje poznawcze, poprawiający
koncentrację oraz adaptogenu Różeńca górskiego (Rhodiola rosea) łagodzącego objawy związane ze zmęczeniem, które często
dotyczą osób z niską czynnością tarczycy.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie należy spożywać z innymi produktami zawierającymi witaminę D lub selen.

Stosowanie
Dzienna porcja wynosi 1 kapsułka Hashin + 1-2 kapsułki Mio, które powinny być spożywane w poniższym schemacie:

 Kapsułka Hashin + 1 kapsułka Mio podczas śniadania
 Druga kapsułka Mio (fakultatywna) powinna być spożyta wraz z kolejnym posiłkiem

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
NUTROPHARMA Sp. z o.o.
ul. Jedności 10A
05-506 Lesznowola

Ważne informacje
Ważna informacja: zawarty w kapsułce Mio → mio-inozytol może wywoływać łagodne zaburzenia pracy przewodu pokarmowego.
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający. W takim przypadku należy spożywać kapsułki w odstępie
czasowym.

Informacje dodatkowe
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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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