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ALINESS Witaminy i minerały 100% 120 tabletek
 

Cena: 34,90 PLN

Opis słownikowy

Producent ALINESS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościALINESS Witaminy i minerały 100% 120 tabletekSuplement diety od Aliness to bardzo dobrze skomponowany
kompleksowy zestaw witamin i minerałów, polecany o każdej porze roku dla poprawy funkcjonowania układu odpornościowego i
ogólnego wzmocnienia organizmu.pomaga w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego;wspomaga
prawidłową produkcję kolagenu;pomaga w produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny;pomaga w prawidłowym transporcie tlenu w
organizmie;przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia;odgrywa rolę w procesie podziału komórek;Witaminy i minerały
100% są suplementami diety zawierającymi w swoim składzie między innymi takie substancje żelazo, które pomaga w utrzymaniu
prawidłowych funkcji poznawczych, produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny, prawidłowym transporcie tlenu w organizmie oraz
przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, odgrywa rolę w procesie podziału komórek.Suplement diety Aliness
Witaminy i minerały 100% wspomaga prawidłową produkcję kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń
krwionośnych, kości, dziąseł, skóry, zębów i chrząstek, wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Jest pomocny w
prawidłowym wchłanianiu i wykorzystywaniu wapnia i fosforu, w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi oraz utrzymaniu
zdrowych mięśni, kości i zębów,Zalecane spożycie1 kapsułka w trakcie posiłku.WażneNie należy przekraczać zalecanej porcji do
spożycia w ciągu dnia.SkładnikiWitamina C (askorbinian Sodu), Wyciąg z owoców Aceroli (Malpighia Glabra), Ekstrakt z korzenia Żeń-
szenia, Niacyna (amid kwasu nikotynowego,substancja wypełniająca: błonnik akacjowy, substancja przeziwzbrylająca: krzemionka
koloidalna, Żelazo (mleczan żelaza II), Witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), Cynk (siarczan cynku), Kwas Pantotenowy (D-pantotenian
wapnia), Mangan (siarczan manganu), Witamina B2 (ryboflawina), Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), Witamina B1 (monoazotan
tiaminy), miedź (siarczan miedzi II), Witamina A (octan retinylu), substancjaKwas Foliowy (kwas teroilomonoglutaminowy), Jod (jodek
potasu), Selen (Selenian VI sodu), Biotyna (D-biotyna), Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina B12 (cyjanokobalamina).

 

Suplement diety - Aliness Witaminy i minera?y 100%  Sk?adniki aktywne 1 tabletka ZDS*
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Witamina C (L-askorbinian Sodu) 80,00 mg 100 %*

Wyci?g z owoców Aceroli
(Malpighia Glabra)w tym
Witamina C

20 mg5 mg 6,20 %***

Ekstrakt z korzenia ?e?-szenia 20 mg 100 %*

Niacyna 16,00 mg 100 %*

?elazo 14,00 mg 100 %*

Witamina E 12,00 mg 100 %*

Cynk 10,00 mg 100 %*

Kwas Pantotenowy 6,00 mg 100 %*

Mangan 2,00 mg 100 %*

Witamina B2 1,40 mg 100 %*

Witamina B6 1,40 mg 100 %*

Witamina B1 1,10 mg 100 %*

Mied? 1,00 mg 100 %*

Witamina A 800 mcg 100 %*

Kwas Foliowy 200 mcg 100 %*

Jod 150 mcg 100 %*

Selen 55,00 mcg 100 %*

Biotyna 50,00 mcg 100 %*

Witamina D3 5,00 mcg 100 %*

Witamina B12 2,50 mcg 100 %*

* ZDS - zalecane dzienne spo?ycie** ZDS - zalecane dzienne spo?ycie nie zosta?o
ustalone
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