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Singularis Odporność Kompleks x 60 kaps
 

Cena: 41,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent SINGULARIS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Odporność kompleks
Zawarte składniki: selen, cynk, witamina D, witamina C pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego

Suplement diety Odporność Kompleks zawiera selen (Selenium Select), który przyczynia się do normalnego funkcjonowania układu
odpornościowego oraz szereg innych substancji takich jak opatentowany Nigellin ekstrakt z nasion czarnuszki oraz Curcumin C3
Complex ekstrakt z kłączy kurkumy, a także witaminę C, witaminę D i cynk.

Cechy

bez sztucznych barwników
nie zawiera alergenów

Składniki
Nigellin - ekstrakt z nasion kminku czarnego (Nigella sativa), kwas L-askorbinowy (witamina C), składnik otoczki
(hydroksypropylometyloceluloza), substancja wypełniająca (celuloza mikrokrystaliczna), Curcumin C3 Complex ekstrakt z kłącza
kurkumy (Curcuma longa), cytrynian cynku, L-selenometionina, cholekalcyferol (witamina D)

Wartości odżywcze 1 kapsułka (dzienna porcja) zawiera:
Nigellin- ekstrakt z nasion kminku czarnego (Nigella
sativa)

300 mg

kwas L-askorbinowy (witamina C) 200 mg / 250 %*
Curcumin C3 Complex ekstrakt z kłącza kurkumy
(Curcuma longa)

50 mg

w tym kurkuminoidów 47,5 mg
cytrynian cynku 7,62 mg / 76,2 %*
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1 kapsułka (dzienna porcja) zawiera:
L-selenometionina 50 µg / 90,9 %*
cholekalcyferol (witamina D) 25,0 µg / 500 %*
*RWS - Referencyjne Wartości Spożycia zgodne z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 1169/2011

Stosowanie
Sposób użycia:
Osoby dorosłe zaleca się stosowanie 1 kapsułki dziennie podczas posiłku.

Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie badania 25-(OH)D we krwi oraz konsultacja wyniku badania z lekarzem lub farmaceutą.

Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosowa zrównoważony sposób żywienia i prowadzić zdrowy tryb życia

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przeciwwskazania
Ostrzeżenia:
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej
diety. Chronić od światła i wilgoci. Nie nadaje się dla osób predysponowanych do tworzenia kamieni nerkowych lub cierpiących na
kamienie nerkowe.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Activepharm Labs sp. z o.o. sp. k.

Ważne
Selenium Select, Curcumin C3 Complex, Nigellin jest licencjonowanym znakiem Sabinsa Corporation.

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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