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Solgar EarthSource Multi-składnikowy x 60 tabl
 

Cena: 146,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent SOLGAR

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Wapń (węglan wapnia, askorbinian wapnia, cytrynian wapnia), Spirulina sproszkowana, Witamina C (L-askorbinian wapnia), Magnez
(tlenek magnezu, cytrynian magnezu), Witamina E (166,6 IU, bursztynian D-alfa tokoferylu), sproszkowane zielone pędy jęczmienia,
sproszkowany olej lniany (z siemienia lnianego), sproszkowane zielone pędy pszenicy, sproszkowana chlorella (rozerwane ściany
komórkowe), Bioflawonoidy cytrusowe, Cynk (pikolinian cynku), Żelazo (diglicynian żelaza), sproszkowany korzeń żeń-szenia
syberyjskiego (Eleutherococcus senticosus), Bor (kwas cytrynowy, kwas borowy), sproszkowany olej z nasion ogórecznika,
sproszkowany olej z pestek słonecznika, kwas pantotenowy (witamina B5, D-pantotenian wapnia), cholina (dwuwinian), rutyna, glicyna,
aktywna sproszkowana baza ziołowa(Korzeń Echinacea purpurea, nasiona ostropestu plamistego (Silybum marianum), korzeń imbiru
(Zingiber officinale), owoce pieprzu kajeńskiego (Capsicum frutescens)), Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), Mangan (glukonian
manganu), Tiamina (witamina B1, monoazotan tiaminy), Pektyna jabłkowa, Dwuwodzian kwercetyny, sproszkowany błonnik owsiany,
ryboflawina (witamina B2, ryboflawina i pięciofosforan ryboflawiny), Inozytol, Niacyna (witamina B3, amid kwasu nikotynowego),
Chlorowodorek betainy, Sproszkowana bromelaina (z ananasów – 1333,2 jednostek GDU/g), sproszkowany ząbek czosnku, kompleks
hesperydyny, Beta-karoten naturalny, Lipaza, Amylaza, L-glutation, sproszkowany chlorofil, Miedź (glukonian miedzi), Celulaza, Papaina (z
papai – 2000 jednostek USP/mg), Chrom (pikolinian chromu), Kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), Witamina B12
(cyjanokobalamina), Jod (jodek potasu), Barwnik: kompleksy miedziowe chlorofili, D-biotyna, Selen (L-selenometionina), Witamina D2
(266,6 IU, ergokalcyferol), Naturalne substancje pomocnicze:substancje wypełniające: celuloza mikrokrystaliczna,
hydroksypropylometyloceluloza, guma celulozowa, substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, roślinny stearynian magnezu,
substancje poślizgowe: hydroksypropylometyloceluloza, glicerol roślinny (z oleju z ziarna palmowego i oleju kokosowego),
przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli.

Zawartość w 2 tabletki dziennie:
Wapń (węglan wapnia, askorbinian wapnia, cytrynian wapnia) 166,6 mg*
Spirulina sproszkowana 666,6 mg*
Witamina C (L-askorbinian wapnia) 666,6 mg*
Magnez (tlenek magnezu, cytrynian magnezu) 83,3 mg*
Witamina E (166,6 IU, bursztynian D-alfa tokoferylu) 112 mg* ekwiwalentu alfa-tokoferolu
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Sproszkowane zielone pędy jęczmienia 73,3 mg*
Sproszkowany olej lniany (z siemienia lnianego) 66,6 mg*
Sproszkowane zielone pędy pszenicy 66,6 mg*
Sproszkowana chlorella (rozerwane ściany komórkowe) 66,6 mg*
Bioflawonoidy cytrusowe 6,6 mg*
Cynk (pikolinian cynku) 10 mg*
Żelazo (diglicynian żelaza) 12 mg*
Sproszkowany korzeń żeń-szenia syberyjskiego (Eleutherococcus senticosus) 33,3 mg*
Bor (kwas cytrynowy, kwas borowy) 0,6 mg*
Sproszkowany olej z nasion ogórecznika 33,3 mg*
Sproszkowany olej z pestek słonecznika 33,3 mg*
Kwas pantotenowy (witamina B5, D-pantotenian wapnia) 16,6 mg*
Cholina (dwuwinian) 14 mg*
Rutyna 33,3 mg*
Glicyna 30 mg*
Aktywna sproszkowana baza ziołowa 22 mg*
(Korzeń Echinacea purpurea, nasiona ostropestu plamistego (Silybum marianum),
korzeń imbiru (Zingiber officinale), owoce pieprzu kajeńskiego (Capsicum frutescens))
Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 16,6 mg*
Mangan (glukonian manganu) 2,6 mg*
Tiamina (witamina B1, monoazotan tiaminy) 16,6 mg*
Pektyna jabłkowa 16,6 mg*
Dwuwodzian kwercetyny 16,6 mg*
Sproszkowany błonnik owsiany 16,6 mg*
Ryboflawina (witamina B2, ryboflawina i pięciofosforan ryboflawiny) 18,4 mg*
Inozytol 16,6 mg*
Niacyna (witamina B3, amid kwasu nikotynowego) 16,6 mg* ekwiwalentu niacyny
Chlorowodorek betainy 13,2 mg*
Sproszkowana bromelaina (z ananasów – 1333,2 jednostek GDU/g) 13,3 mg*
Sproszkowany ząbek czosnku 6,6 mg*
Kompleks hesperydyny 6,6 mg*
Beta-karoten naturalny 3,6 mg*
Lipaza 3,3 mg*
Amylaza 3,3 mg*
L-glutation 3,3 mg*
Sproszkowany chlorofil 2,6 mg*
Miedź (glukonian miedzi) 320 µg*
Celulaza 1,6 mg*
Papaina (z papai – 2000 jednostek USP/mg) 13,3 mg*
Chrom (pikolinian chromu) 60 µg*
Kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy) 266,6 µg*
Witamina B12 (cyjanokobalamina) 160 µg*
Jod (jodek potasu) 100 µg*
D-biotyna 32 µg*
Selen (L-selenometionina) 16 µg*
Witamina D2 (266,6 IU, ergokalcyferol) 6,6 µg*

* - brak zalecanego dziennego spożycia na opakowaniu.

Masa netto
Zawartość w opakowaniu: 60 tabletek (brak masy netto na opakowaniu).

Charakterystyka
W preparacie oprócz pełnego składu witamin i minerałów znajdziemy: bioflawonoidy cytrusowe, pędy jęczmienia i pszenicy, chlorellę,
błonnik, bromelainę, enzymy trawienne, zioła w tym żeń-szeń, imbir, oleje z ogórecznika i lnu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
2 tabletki dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent
SOLGAR Polska
ul. Skoroszewska 12
02-495 Warszawa

Ważne informacje
Produkt nie zawiera: drożdży, produktów mlecznych i jest produkowany bez użycia sztucznych substancji konserwują¬cych i
zapachowych.

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.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

