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NOW Foods Spirulina 500 mg x 200 tabl
 

Cena: 46,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 200 tabl

Postać Tabletki

Producent NOW FOODS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Spirulina ekologiczna (bez GMO).

Zalecana do spożycia maksymalna dzienna porcja (6 tabletek) zawiera:

Sód - 40 mg (2% RWS)
Węglowodany - 1 g (poniżej 1% RWS)
Białko - 2 g (4% RWS)
Spirulina - 3,000 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
Zawartość: 200 tabletek
Masa netto: 160 g

Charakterystyka
Składnik preparatu to niebiesko-zielona alga, która zawiera wysokowartościowe białka roślinne, kwas gamma-linolowy (GLA), beta
karoten (witamina A), witaminy z grupy B (szczególnie B12), żelazo, chlorofil. Ponadto Spirulina jest naturalnym źródłem pierwiastków
śladowych, aminokwasów oraz enzymów. Regularne stosowanie jest doskonałym uzupełnieniem diety osób starszych,
rekonwalescentów oraz wegetarian. Porcja dzienna (6 tabletek) zaspokaja w sposób całkowicie naturalny zapotrzebowanie na: witaminę
A (w ok. 140 %), witaminę B12 (w ok. 60%), żelazo (w ok. 10%).

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Kobiety w ciąży, karmiące oraz osoby przyjmujące leki lub będące w stanie
chorobowym powinny skonsultować się z lekarzem.
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Stosowanie
Jako suplement diety przyjmować 6 tabletek dziennie.

Przechowywanie
Po otwarciu przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i chłodnym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
NOW Foods , Bloomingdale, IL 60108, USA
Wyłączny dystrybutor w Polsce:
PRO NATURA S.J., ul.Gen. Okulickiego 133D, Szczecin

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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