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Spirulina pacifica x 4200 tabl (Kenay)
 

Cena: 799,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 4200 tabl

Postać Tabletki

Producent KENAY

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
58-62% pełnowartościowego białka z kompletem 18 aminokwasów i beta karotenu. Kwas gamma linolenowy (GLA), gamma linolowy,
chlorofil, fytocjanina, dysmutaza nadtlenkowa (SOD), minerały, witaminy w tym kompleks witamin z grupy B - to wszystko znajduje się w
jednej mikroskopijnej aldze

6 tabletek zawiera:

Wartość energetyczna: 10 kcal
Białko 2,0 g
Węglowodany 0,6 g
Tłuszcz 0,0 g
Witamina A (jako beta karoten) 3 030,30 mcg (378,8% RWS)
Witamina B3 (niacyna) 0,40 mg (2,5% RWS)
Witamina B2 (ryboflawina) 0,14 mg (10,0% RWS)
Witamina B6 (pirydoksyna) 0,03 mg (2,1% RWS)
Witamina K1 60,00 mcg (80,0% RWS)
Witamina K2 15,00 mcg (20,0% RWS)
Witamina B12 9,00 mcg (360,0% RWS)
Kwas foliowy 6,00 mcg (3,0 % RWS)
Potas 60,00 mg (3,0% RWS)
Sód 35,00 mg*
Fosfor 33,00 mg (4,7% RWS)
Magnez 15,00 mg (4,0% RWS)
Wapń 10,00 mg (1,3% RWS)
Żelazo 7,00 mg (50,0% RWS)
Miedź 0,02 mg (2,0% RWS)
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Chrom 50,00 mcg (125,0% RWS)
Jod 15,00 mcg (10,0% RWS)
Molibden 12,00 mcg (24,0% RWS)
Selen 0,90 mcg (1,6% RWS)
Mangan 0,40 mg (20,0% RWS)
c-Fytocjanina 218,00 mg*
Kwas linolenowy (G.L.A.) 32,00 mg*
Chlorofil 30,0 mg*
Karotenoidy 14,00 mg*
Zeaksantyna 7,50 mg*
Dysmutaza nadtlenkowa (S.O.D.) 2 500,00 jedn.

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
4200 kapsułek (zawartość netto: 4200 x 500mg)

Charakterystyka
Spirulina to alga rosnąca głównie w basenie Pacyfiku. Jej największe plantacje znajdują się w Kailua-Kona na Hawajach. Algi są źródłem
wielu cennych składników budulcowych oraz odżywczych. Z tego też względu produkty algowe robią furorę zarówno w kosmetyce jak i
medycynie. Jest ich coraz więcej w formie mniej lub bardziej przetworzonej:

wspomagają diety ogólne i ukierunkowane, a także terapie wielu schorzeń,
są przydatne w profilaktyce i rekonwalescencji.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Stosować od 6 do 10 tabletek dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15–25°C). Chronić przed dostępem wilgoci. Preparat przechowywać w miejscu
niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci.

Producent
KENAY AG
ul. Częstochowska 25
62-800 Kalisz

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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