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ALTO PHARMA Cytrynian Potasu 350 mg 120 Vege kapsułek
 

Cena: 24,60 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 kaps.

Postać kaps.

Producent ALTO PHARMA KINGA KACZMARCZYK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościALTO PHARMA Cytrynian Potasu 350 mg 120 Vege kapsułekNOWOCZESNA RECEPTURA - nowa formuła wyróżniająca się
wśród innych produktów pod względem swojego składu.Vcaps® - kapsułki wykonane z hydroksypropylometylocelulozy, pozwalają na
kontrolowanym uwalnianiu się substancji aktywnych przez co nie podrażniają żołądka.BRAK SZTUCZNYCH WYPEŁNIACZY - w składzie
kapsułki nie występują substancje takie jak: sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu), wodorofosforan wapnia,
ditlenek krzemu, celuloza mikrokrystaliczna.100% BEZPIECZNY - produkt został zoptymalizowany pod względem bezpieczeństwa
zastosowanych składników pomocniczych.DLA OSÓB: intensywnie trenujących sport, pracujących fizycznie, żyjących w
zanieczyszczonym środowisku.ODPOWIEDNI PRODUKT dla wegan i wegetarian.ZERO GMO - produkt wolny od GMO.ZERO CUKRU,
ZERO SOLI, ZERO SKROBIAtuty kapsułek Vcaps®Są idealne dla wegan i wegetarianNie powodują podrażnień żołądka poprzez
kontrolowane uwalnianie się substancji aktywnychWiększa stabilność podczas przechowywania – materiał nie ulega niekorzystnemu
zjawisku sieciowaniaWykazują większą odporność mechaniczną i mniejszą kruchośćZero syntetycznych substancji pomocniczych,
konserwantów i dodatkowych aromatów oraz barwnikówVcaps® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Lonza lub jej
oddziałów.Powody, dla których warto zdecydować się na POTAS CYTRYNIAN POTASU 350mgFirmy Altopharma®:Pomaga w
utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu nerwowo-mięśniowegoPomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia
tętniczegoKorzystnie wpływa na perystaltykę jelitBierze udział w metabolizmie białek i węglowodanów, wzmaga sekrecję (wydzielanie)
insulinyZalecane spożycieDwie kapsułki jeden raz dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Produkt
nie jest przeznaczony dla osób starszych z chorobami nerek, z cukrzycą insulinooporną, z nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami
serca.WażneNie przekraczać zalecanej dziennej porcjiSkładnikiPotas (cytrynian potasu), kapsułka roślinna Vcaps® (celuloza roślinna -
hydroksypropylometyloceluloza - składnik otoczki).DZIENNA PORCJA (2 KAPSUŁKI): Formuła najbardziej przyswajalna przez organizm
:Cytrynian potasu 1944 mgw tym 700mg jonów potasuProducentAlto Pharma Kinga Kaczmarczykul. Sawa 3232-414 Sawa
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