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BIOVITAL Complex ON 30 kapsułek
 

Cena: 18,85 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent EGIS PHARMACEUTICALS PLC

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościBIOVITAL Complex ON 30 kapsułekBiovital Complex to bogactwo witamin i minerałów oraz kwasów omega-3. Suplement
diety przeznaczony jest dla osób po 40 roku życia, które chcą żyć pełnią życia, ciesząc się zdrowiem, energią i dobrą kondycję organizmu
na długo. W składzie produktu znajdują się m.in. żelazo, kwas foliowy, cynk, selen, jod, witamina E, witamina D oraz witaminy z grupy B.
Preparat jest w wygodnej do połknięcia formie kapsułek z płynem w środku, co pozwala na dobre przyswajanie składników odżywczych
przez organizm.Zawarty w suplemencie diety Biovital Complex:kwas dokozaheksaenowy (DHA) należący do kwasów Omega-3
przyczynia się do utrzymania prawidłowego funkcjonowania mózgu oraz widzenia,żelazo pomaga w prawidłowym transporcie tlenu w
organizmie oraz produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny,kwas foliowy IV generacji pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji
psychologicznych, bierze udział w procesie podziału komórek oraz pomaga w prawidłowej produkcji krwiżelazo w połączeniu z kwasem
foliowym pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i
znużenia,witaminy i minerały pomogą uzupełnić codzienną dietę w składniki odżywcze.Zalecane spożycie1 kapsułka dziennie.WażneNie
należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.SkładnikiOmega-3 (70% DHA) - olej z ryb, olej sojowy rafinowany (niemodyfikowany
genetycznie), tlenek magnezu, fumaran żelaza (ll), cytrynian cynku, olej sojowy częściowo uwodniony, octan DL-alfatokoferylu, amid
kwasu nikotynowego, przeciwutleniacz - kwas L-askorbinowy, selenian (Vl) sodu, emulgator - lecytyna sojowa, substancja
przedwzbrylająca - ditlenek krzemu, D-pantotenian wapnia, cyjanokobalamina, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, chlorowodorek
tiaminy, sól glukozaminowa kwasu (6S)-5-metylo-tetrahydrofoliowego, kwas pteroilomonoglutaminowy, jodek potasu, cholekalcyferol, D-
biotyna. Kapsułka: żelatyna, substancja pochłaniająca wilgoć - glycerol, nośnik - woda, barwniki - (dwutlenek tytanu (E171), tlenek żelaza
czerwony (E172), karmin, (E120), antocjany (E163).Składniki 1 kapsułka % RWS*Omega 3 (70% DHA) 200 mg ---Żelazo 15 mg 107%Kwas
foliowy IV generacji(sól glukozaminowa kwasu (6S)-5 metylotetrahydrofoliowego)co odpowiada ilości kwasu foliowego 371 µg 200
µg------Tiamina 1,2 mg 100%Ryboflawina 1,6 mg 114%Niacyna 15 mg 94%Kwas pantotenowy 6 mg 100%Witamina B6 1,9 mg
136%Witamina B12 3,5 µg 140%Witamina D 5 µg 100%Witamina E 13 mg 108%Biotyna 60 µg 120%Kwas foliowy 200 µg 100%Jod 150
µg 100%Cynk 11 mg 110%Selen 50 µg 91%*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.ProducentNOVENTIS
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