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Solgar Wegetariański Preparat Wieloskładnikowy x 90 kaps
 

Cena: 119,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 90 kaps

Postać Kapsułki

Producent SOLGAR

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Składniki porcji dziennej, 3 kapsułki:

Wit. C (kwas L-askrobinowy) - 250 mg (313% RWS)
Wit. E (150 IU, burszt. d-alfa-tokoferylu) - 100 mg a-TE (833% RWS)
Cynk (pikolinian cynku, diglicynian cynku, tlenek cynku) - 15 mg (150% RWS)
Sproszkowana spirulina - 70 mg*
Beta-karoten naturalnego pochodzenia - 4,5 mg*
Kwas pantotenowy (D-pantoteinian wapnia) - 50 mg (833% RWS)
Cholina (dwuwinian choliny) - 25 mg*
Żelazo (diglicynian żelaza) - 10 mg (71% RWS)
Niacyna (amid kw. nikotyn.) - 50 mg NE (313% RWS)
Mangan (glukonian manganu, diglicynian manganu) - 4 mg (200% RWS)
Wit. B1 (monoazotan tiaminy) - 25 mg (2273% RWS)
Wit. B6 (chlorowodorek pirydoksyny) - 25 mg (1786% RWS)
Wit. B2 (ryboflawina) - 25 mg (1786% RWS)
Inozytol 25 mg*
Bor (kw. borowy) 1 mg*
Selen (L-selenometionina) - 90 µg (164% RWS)
Wit. B12 (cyjanokobalamina) - 150 µg (6000% RWS)
D-biotyna - 90 µg (180% RWS)
Miedź (glukonian miedzi, diglicynian miedzi) - 1,5 mg (150% RWS)
Wit. D (400 IU, ergokalcyferol) - 10µg (200% RWS)
Kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy) - 400 µg (200% RWS)
Jod (jodek potasu) - 150 µg (100% RWS)
Chrom (pikolinian chromu) - 200 µg (500% RWS)
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Mieszanina karotenoidów 4 µg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Naturalne substancje pomocnicze
Substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza
Substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe (roślinnych) kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu
Substancja wypełniająca: celuloza, alginian, fosforany wapnia, mannitol, kwas cytrynowy, hydroksypropyloceluloza
Skrobia grochowa, maltodekstryna

Masa netto
Zawartość w opakowaniu: 90 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu).

Charakterystyka

Wegetariański Kompleks Wieloskładnikowy to aż 24 składniki zamknięte w wygodnej kapsułce roślinnej, zawierający te
substancje, których może zabraknąć w diecie bezmięsnej. Wraz z uznawaną za super żywność spiruliną jest także doskonałym
uzupełnieniem codziennych potrzeb każdego człowieka.
Specjalnie opracowany skład (witamina B6, B2, B12, ryboflawina, niacyna, żelazo, kwas pantotenowy) przyczyniają się do
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz do utrzymania Twojej energii na prawidłowym poziomie. Zawiera także ważne
przeciwutleniacze, takie jak witamina C i E oraz beta-karoten, chroniące przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.

Witaminy z grupy B wspierają funkcjonowanie naszego układu nerwowego i dobre samopoczucie.
Wapń jest potrzebny do utrzymania prawidłowych kości i przyczynia się do normalnej funkcji energetycznego
metabolizmu.
Kwas foliowy przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania czerwonych krwinek.
Cynk i magnez przyczyniają się do utrzymania prawidłowych kości i zębów.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające leki lub chore powinny
przed zażyciem skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie
Osoby dorosłe 3 kapsułki dziennie, najlepiej w trakcie posiłku lub według wskazań lekarza.

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
Przyjmowanie 25 mg wit. B6 przez długi czas może powodować łagodne odczucie mrowienia i zdrętwienia. Nie spożywać innych prod.
zaw. cynk, wił. B6 lub miedź.

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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