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BODY VITALITY COMPLEX + D3 30 kapsułek Activlab
Pharma
 

Cena: 9,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent UNIPRO SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościBODY VITALITY COMPLEX + D3 30 kapsułek Activlab PharmaBody Vitality Complex + D3 to produkt zawierający optymalny
zestaw witamin i minerałów z ekstraktem z żeń-szenia oraz ze zwiększoną zawartością wit. D3 - aż 2000 jednostek.Witalność i
sprawność umysłowa: Żelazo i kwas pantotenowy zmniejszają uczucie zmęczenia i znużenia oraz pomagają w utrzymaniu sprawności
umysłowej.Odporność: Witamina A, C oraz kwas foliowy i selen pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego.Zdrowe kości: Witamina K i D oraz cynk pomagają w utrzymaniu zdrowych kości.WskazaniaW okresach obniżonej
witalności i sprawności umysłowejW okresach obniżonej odporności (sezon jesienno-zimowy)W okresach przemęczenia i
przeforsowania organizmuDla wzmocnienia kościZalecane spożycie1 kapsułka dziennieSkładnikiwitaminy (kwas L-askorbinowy, amid
kwasu nikotynowego, octan DL-alfa-tokoferylu, octan retinylu, cholekalcyferol, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny,
ryboflawina, monoazotan tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, filochinon, cyjanokobalamina), składniki mineralne
(siarczan żelaza (II), siarczan cynku, siarczan miedzi (II), siarczan manganu, jodek potasu, selenian (IV) sodu, molibdenian (VI) sodu,
chlorek chromu (III)), maltodekstryna, ekstrakt z korzenia żeń-szenia (Panax ginseng), substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe
kwasów tłuszczowych, otoczka (żelatyna, barwnik: dwutlenek tytanu).Wartości odżywcze:INFORMACJA ŻYWIENIOWA1
kapsułkaWitamina A 800 g (100%*)Witamina D 50 g (2000 IU) (1000%*)Witamina E 12 mg (100%*)Witamina K 75 g (100%*)Witamina
C 80 mg (100%*)Tiamina (Witamina B1) 1,1 mg (100%*)Ryboflawina (Witamina B2) 1,4 mg (100%*)Niacyna 16 mg (100%*)Kwas
pantotenowy 6 mg (100%*)Witamina B6 1,4 mg (100%*)Biotyna 50 g (100%*)Kwas foliowy 200 g (100%*)Witamina B12 2,5 g
(100%*)Żelazo 14 mg (100%*)Cynk 10 mg (100%*)Miedź 1 mg (100%*)Mangan 2 mg (100%*)Selen 55 g (100%*)Chrom 40 g
(100%*)Molibden 50 g (100%*)Jod 150 g (100%*)Ekstrakt z korzenia żeń-szenia 37 mgw tym ginsenozydy 30 mgProducentActivlab Sp.
z o.o.ul. Łany 632-700 Bochnia
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