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Viridian Żelazo Complex x 90 kaps
 

Cena: 81,79 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 90 kaps

Postać Kapsułki

Producent VIRIDIAN

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
Askorbinian magnezu zawierający: kwas askorbinowy, magnez. Żelazo (diglicynian), Kwas foliowy, Witamina B12 (cyjanokobalamina),
sproszkowana lucerna, sproszkowana spirulina, sproszkowana borówka, wegetariańska kapsułka (HPMC-
hydroksypropylometyloceluloza)

1 kapsułka zawiera:

Askorbinian magnezu zawierający: 107 mg*
Kwas askorbinowy - 100 mg (125% RWS)
Magnez - 7 mg (1.9% RWS)
Żelazo (diglicynian) - 15 mg (106.5% RWS)
Kwas foliowy - 100 µg (50% RWS)
Witamina B12 (cyjanokobalamina) - 50 µg (2000% RWS)
Sproszkowana lucerna - 123 mg*
Sproszkowana spirulina - 41 mg*
Sproszkowana borówka - 41 mg*
Wegetariańska kapsułka (HPMC) - 100 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Pojemność: 90 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
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Żelazo jest niezbędne dla prawidłowego tworzenia hemoglobiny i czerwonych krwinek. Przyczynia się do normalnego transportu
tlenu w całym organizmie, a tym samym zmniejsza uczucie zmęczenia i znużenia. Wspomaga również prawidłowe
funkcjonowanie układu odpornościowego.
Viridian Żelazo Complex zawiera diglicynian żelaza – postać żelaza, która jest łagodna dla układu pokarmowego, nie powodując
jego podrażnień.
Żelazo Complex firmy Viridian zawiera dodatkowo składniki działając synergicznie: witamina B12, kwas foliowy i witaminę C.
Witamina B12 podobnie jak żelazo pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek, przyczynia się do zmniejszenia
uczucia zmęczenia i znużenia. Dodatkowo też wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 kapsułka dziennie w czasie posiłku popijając wodą.

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

Producent
Viridian Nutrition
Northamptonshire NNII
4HB UK

Ważne informacje
Odpowiednie dla wegan.

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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