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BIOVITON płyn 1000 ml
 

Cena: 36,49 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 l

Postać płyn doust.

Producent RADA SP. Z O.O. SP.J.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisBIOVITON płyn 1000 mlBIOVITON to produkt przeznaczony dla osób dorosłych, zwłaszcza odczuwających przemęczenie i
przepracowanie, pragnących utrzymać dobrą kondycję i witalność niezależnie od wieku.Działanie:BIOVITON to preparat wzmacniający,
którego starannie dobrane składniki pomagają w zwiększeniu sił witalnych organizmu, usprawniają pracę serca, układu krążenia oraz
układu nerwowego.Witaminy z grupy B (B1, B3 i B6) pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych oraz przyczyniają
się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Ryboflawina (witamina B2) pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzeniaWitamina C
wspiera układ odpornościowy i nerwowy oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznychWitamina E chroni komórki
organizmu przed stresem oksydacyjnym wywołanym przez wolne rodnikiŻelazo odgrywa istotną rolę w produkcji hemoglobiny i
czerwonych krwinek, pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych oraz w zmniejszeniu uczucia zmęczenia i
znużeniaEkstrakt z głogu wspiera pracę serca i układu krążenia, korzystnie wpływa na przepływ tlenu w sercu i w naczyniach
krwionośnych, dodatkowo pomaga zmniejszyć niepokój i drażliwośćEkstrakt z różeńca górskiego wspiera system nerwowy i zwiększa
wytrzymałość na stres, wspomaga pamięć, odporność i sprawność.Sposób użyciaZalecane spożycie: Przed użyciem wstrząsnąć. 30 ml
preparatu (2 łyżki stołowe) raz dziennie po posiłku. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.Skład: woda, fruktoza,
ekstrakt suchy z korzenia różeńca górskiego, ekstrakt suchy z owoców głogu, naturalne aromaty waniliowe, substancja konserwująca –
sorbinian potasu, barwnik – karmel amoniakalno-siarczynowy, witamina C (kwas L-askorbinowy), regulator kwasowości – kwas
cytrynowy, niacyna (amid kwasu nikotynowego), witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), glukonian żelaza (II), witamina B6 (chlorowodorek
pirydoksyny), ryboflawina, tiamina (monoazotan tiaminy)Zawartość składników w 30ml (zalecana dzienna porcja): witamina B1 (tiamina)
– 1,4mg (127% RWS), witamina B2 (ryboflawina) – 1,6mg (114% RWS), witamina B3 (niacyna) – 18mg (113% RWS), witamina B6 – 2mg
(143% RWS), witamina C – 87mg (109% RWS), witamina E – 3,7mg (31% RWS), żelazo – 2,5mg (18% RWS), ekstrakt z owoców głogu –
52,5mg, ekstrakt z różeńca górskiego – 100mg.RWS – referencyjna wartość spożycia dla osób dorosłych.
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