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Spirulina hawajska x 90 kaps (Oleofarm)
 

Cena: 40,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 90 kaps

Postać Kapsułki

Producent OLEOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
sproszkowana spirulina (Arthrospira platensis), hydroksypropylometyloceluloza (składnik otoczki), substancja przeciwzbrylająca: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych.

2 kapsułki zawierają:

Spirulina - 620 mg*, w tym:
białko - 355 mg*

Witamina A (ekwiwalent retinolu) - 130 µg (16% RWS)
Witamina B12 - 1,5 µg (60% RWS)
Chrom - 15 µg (37,5% RWS)

3 kapsułki zawierają:

Spirulina - 930 mg*, w tym:
białko - 533 mg*

Witamina A (ekwiwalent retinolu) - 195 µg (24% RWS)
Witamina B12 - 2,3 µg (92% RWS)
Chrom - 23 µg (57,5% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
37g

Charakterystyka
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Spirulina hawajska (Arthrospira platensis) to mikroalgi o szmaragdowozielonej barwie występujące w zbiornikach wodnych,
charakteryzujących się wysoką czystością. Sproszkowana spirulina obecna w preparacie pochodzi z wyspy Hawaii, leżącej u
wybrzeży Pacyfiku.
Spirulina, zawarta w produkcie, charakteryzuje się wysoką zawartością białka. Białko pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i
masy mięśniowej. Spirulina zawiera również chrom oraz witaminy A i B12. Witamina A oraz witamina B12 pomagają w
prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Witamina B12 pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek, a
witamina A przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu żelaza. Witamina A pomaga również w utrzymaniu
prawidłowego widzenia, a także pomaga zachować zdrową skórę.
Zastosowanie: preparat polecany jest dla dzieci powyżej 7-go roku życia i osób dorosłych w celu uzupełniania diety w białko,
chrom oraz witaminy A i B12

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zalecane spożycie:
dzieci od 7-go roku życia – 2 kapsułki dziennie
dorośli – 3 kapsułki dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i ciemnym miejscu. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób
niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Oleofarm Sp. z o.o.
ul. Mokronoska 8
52-407 Wrocław

Ważne informacje
Kraj pochodzenia: Polska
Produkt może być spożywany przez wegan i wegetarian.

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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