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BIOVITAL ZDROWIE PLUS, 1000 ml
 

cena: 39,99 PLN

Opis słownikowy

Postać płyn

Producent EGIS

Rodzaj rejestracji suplement diety

Zastosowanie wzmocnienie organizmu

Opis produktu
 

BIOVITAL ZDROWIE PLUS to produkt przeznaczony dla dorosłych. Zalecany szczególnie osobom przepracowanym, przemęczonym,
chcącym zachować zdrowie, odporność, energię i dobrą kondycję organizmu niezależnie od wieku. Wzbogacony skład wyróżnia się
składnikami o wysokiej biodostępności, których skuteczność wskazana została w licznych opracowaniach medycznych. Produkt
odpowiedni dla diabetyków

BIOVITAL ZDROWIE PLUS - działanie:

gęsty ekstrakt z owoców głogu - poprawia ukrwienie i odżywienie organizmu, zwiększa dopływ tlenu, obniża napięcie nerwowe
mikro-kapsułkowane żelazo - wykazuje dobrą przyswajalność bez metalicznego smaku, nie barwi uzębienia, zmniejsza
zmęczenie i odczucie stresu, wspomaga tworzenie czerwonych krwinek, wpływa na prawidłowy transport tlenu do komórek
kwas foliowy - pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu homocysteiny (zdrowie serca i naczyń krwionośnych)
witaminy z grupy B (tiamina, niacyna, witamina B6) - są potrzebne organizmowi w stanach zwiększonego wysiłku fizycznego i
psychicznego
witamina C i E - wspiera ochronę komórek organizmu przed działaniem wolnych rodników

BIOVITAL ZDROWIE PLUS - skład:

woda, nośnik: sorbitole, sok z białych winogron (odtworzony z koncentratu), barwnik: karmel, kwas L-askorbinowy, octan dl-alfa
tokoferolu, gęsty ekstrakt z owoców głogu, substancja konserwująca: sorbinian potasu, amid kwasu nikotynowego, substancja
konserwująca: benzoesan sodu, cukrzan żelaza(III), chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawiny 5-fosforan sodowy, monoazotan tiaminy,
kwas pteroilomonoglutaminowy, L-metylofolian wapnia, 30 ml płynu zawiera: gęsty ekstrakt z owoców głogu 52,5 mg, żelazo 3,5 mg
(25% RWS - referencyjnych wartości spożycia), kwas foliowy 200 µg (100% RWS), tiamina 1,5 mg (136% RWS), ryboflawina 1,6 mg (114%
RWS), niacyna 18 mg (112% RWS), witamina B6 2 mg (142% RWS), witamina E 6 mg (50% RWS), witamina C 87 mg (109% RWS)

BIOVITAL ZDROWIE PLUS - dawkowanie:

30 ml, co odpowiada 2 łyżkom stołowym

BIOVITAL ZDROWIE PLUS - przeciwwskazania:

nadwrażliwość na którykolwiek składnik suplementu
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Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej
diety. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka
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