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Spirulina Organic BIO x 300 tabl (Medfuture)
 

Cena: 26,03 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 300 tabl

Postać Tabletki

Producent MEDFUTURE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
suszone glony (spirulina platensis)

Zawartość w 5 tabletkach:
Suszone glony (spirulina platensis) - 1000 mg*
Chlorofil - 10,4 mg*
Potas - 13,66 mg (2,1% RWS)
Magnez - 1,95 mg (1,6% RWS)
Wapń - 1,2 mg (0,5% RWS)
Fosfor - 1,18 mg (0,51% RWS)
Żelazo - 0,286 mg (6,12% RWS)
Witamina B3 - 0,126 mg (2,4% RWS)
Witamina C - 0,1 mg 90,4% RWS)
Witamina E - 0,05 mg (1,3% RWS)
Witamina B2 - 0,036 mg (7,9% RWS)
Witamina B1 - 0,023 mg (6,4% RWS)
Cynk - 0,02 mg (0,6% RWS)
Witamina B6 - 0,0036 mg (0,8% RWS)
Kwas foliowy - 0,94 µg (1,4% RWS)
Witamina A - 0,29 µg (0,11% RWS)
Witamina K - 0,256 µg (1% RWS)
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
300 tabletek: 60 g (1 tabletka 200 mg)
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Charakterystyka
Spirulina jest rodzajem niebiesko-zielonych alg, które są bogatym źródłem pełnowartościowego białka, beta karotenu, witamin z grupy B
i witaminy E oraz minerałów, takich jak: miedź, selen, żelazo, potas i mangan.
Oprócz witamin i minerałów Spirulina Organic BIO zawiera:

enzymy
nienasycone kwasy tłuszczowe
kwas linolenowy GLA
kwas linolowy CLA
kwas glikolowy
barwniki: fitocyjaninę oraz chlorofil.

Zastosowanie:

polecana jest osobom osłabionym lub z niedoborem żelaza
wspomaga leczenie anemii
polecana jest osobom palącym i długotrwale przyjmującym leki
polecana wegetarianom ze względu na zawartość pełnowartościowego białka

Przeciwwskazania
Nie poleca się podawania spiruliny dzieciom, kobietom w ciąży i karmiącym piersią. Ze względu na zawartość fenyloalaniny w spirulinie,
nie powinny jej stosować osoby chore na fenyloketonurię.

Stosowanie
Zaleca się stosować 5 tabletek 3 razy dziennie, 15 minut przed posiłkiem, popijając dużą ilością wody lub soku.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 5-25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Dystrybutor:
MedFuture Sp. z o.o.
pl. Powstańców Śl. 16-18
53-314 Wrocław

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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