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BICAPS MULTI 60 kapsułek
 

Cena: 57,19 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent FORMEDS SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościBICAPS MULTI 60 kapsułekSuplement diety BICAPS® MULTI zawiera kompleksową kompozycję 13 witamini 7 składników
mineralnych w kapsułce bez żadnych dodatków. Produkt odpowiedni dla wegetarian i wegan.Naturalna kapsułka z pullulanuPullulan jest
otrzymywany w naturalnym procesie fermentacji.Podczas produkcji nie stosuje się surowców pochodzenia zwierzęcego,dlatego
kapsułka jest odpowiednia dla wegetarian i wegan.Przejrzysty składProdukty nie zawierają sztucznych wypełniaczy, przeciwzbrylaczyi
barwników, takich jak: stearynian magnezu, dwutlenek krzemu,dwutlenek tytanu itp.Pojemnik i etykieta z roślinnych surowcówZalecane
spożycieSpożyć 2 kapsułkI 1 raz dziennie w trakcie posiłku.Ilość kapsułek w opakowaniu: 60.Ilość porcji w opakowaniu: 30.Zawartość
opakowania netto: 43,98 g.Zawartość 1 kapsułki netto: 733 mg.WażneNie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w
ciągu dnia. Produkt nie może być stosowany przez kobiety w ciąży, karmiące i dzieci bez konsultacji lekarskiej. Produkt nie może być
stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.Zalecamy
zrównoważony sposób żywieniai zdrowy tryb życia.SkładnikiPorcja dzienna- 2 kapsułki zawiera (referencyjna wartość spożycia
%):Witamina A- 800 µg (100 %),Witamina B1- 2,2 mg (200 %),Witamina B2- 2,8 mg (200 %),Niacyna (B3)- 32 mg (200 %),Kwas
pantotenowy (B5)- 12 mg (200 %),Witamina B6- 2,8 mg (200 %),Biotyna (B7)- 100 µg (200 %),Folian (B9)- 200 µg (100 %),Witamina B12-
5 µg (200 %),Witamina C- 80 mg (100 %),Witamina D (D3)- 10 µg (200 %),Witamina E- 12 mg (100 %),Witamina K (K2 MK-7)- 75 µg (100
%),Chrom- 40 µg (100 %),Cynk- 10 mg (100 %),Jod- 150 µg (100 %),Magnez- 150 mg (40 %),Mangan- 2 mg (100 %),Miedź- 1 mg (100
%),Selen- 55 µg (100 %).Składniki: magnez (cytrynian magnezu), witamina C (kwas L- askorbinowy), niacyna (amid kwasu nikotynowego,
kwas nikotynowy), witamina K (mikrokapsułkowany menachinon-7), witamina E (bursztynian D- alfa- tokoferylu), cynk (cytrynian cynku),
kwas pantotenowy (D- pantotenian wapnia), witamina B6 (P-5-P 5'-fosforan pirydoksalu), mangan (glukonian manganu), witamina D
(mikrokapsułkowany cholekalcyferol z porostów), witamina B2 (ryboflawina), witamina B1 (chlorowodorek tiaminy), miedź (glukonian
miedzi), pullulan (otoczka kapsułki), witamina A (octan retinylu), folian (L-metylofolian wapnia), jod (jodek potasu), selen (L-
selenometionina), biotyna (D- biotyna), chrom (chlorek chromu), witamina B12 (metylokobalamina).ProducentForMedsUL.
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