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BIOVITUM LIQUID CZARNUSZKA 60 kapsułek
 

Cena: 20,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent ZAKŁADY FARM. COLFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościBiovitum Liquid to preparaty o unikatowej formule opartej w 100% na składnikach pochodzenia naturalnego, zamknięte w
specjalnych kapsułkach miękkich wykonanych w całości z surowców roślinnych. Zimnotłoczony olej z nasion czarnuszki wspomaga
utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Jest bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe, w tym kwas linolowy i oleinowy.
Kwas linolowy LA (omega-6) pomaga zmniejszyć stężenie cholesterolu we krwi. Czarnuszka – Nigella sativa, czyli czarnuszka siewna
była ceniona już przez starożytnych Egipcjan. Zwana jest w związku z tym „złotem faraonów”. Wysoka zawartość tłuszczów
nienasyconych to cecha charakterystyczna oleju z czarnuszki. Zawiera on także tłuszcze wielonienasycone, m.in. kwasy omega – 6.
Pomaga on w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy we krwi.
Według badań wspiera organizm na wielu płaszczyznach.Zalecane spożycie1 kapsułka 1 raz dziennieWażneNie należy przekraczać
zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu
życia. Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz zdrowego trybu życia.Składniki

Olej z nasion czarnuszki siewnej, w tym:                                                  500 mg

Nienasycone kwasy tłuszczowe, w tym:                                                   421 mg

Jednonienasycone kwasy tłuszczowe, w tym:                                          124,5 mg

kwas oleinowy (omega-9)                                                                         117 mg

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe, w tym:                                           296,5 mg

kwas linolowy (omega-6)                                                                           283,5 mg

Olej z nasion czarnuszki siewnej, w tym:                                                  500 mg

Nienasycone kwasy tłuszczowe, w tym:                                                   421 mg
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Jednonienasycone kwasy tłuszczowe, w tym:                                          124,5 mg

kwas oleinowy (omega-9)                                                                         117 mg

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe, w tym:                                           296,5 mg

kwas linolowy (omega-6)                                                                           283,5 mg

ProducentZakłady Farmaceutyczne COLFARM SA
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