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CARDIOVITUM płyn 1 L
 

Cena: 25,75 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 l (but.)

Postać płyn

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościCARDIOVITUM płyn 1 LCardiovitum zawiera składniki wspomagające pracę układu odpornościowego, nerwowego oraz
prawidłową pracę serca.Cardiovitum zawiera:Ekstrakt z nasion lnuProdukt zawiera ekstrakt z nasion lnu standaryzowany na 20%
lignanów lnianych.Lignany lniane wspierają prawidłową pracę serca oraz pomagają zachować równowagę hormonalną.Ekstrakt z
głoguEkstrakt z głogu pomaga zmniejszyć niepokój i drażliwość. Ponadto wspomaga pracę serca, zwiększa dopływ tlenu oraz poprawia
krążenie obwodowe.Ekstrakt z owoców oliwkiPonadto Cardiovitum zawiera ekstrakt z owoców oliwki standaryzowany na zawartość
hydroksytyrozolu.CYNK I CHOLINACynk pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym i w prawidłowym funkcjonowaniu
układu odpornościowego, pomaga także w utrzymaniu zdrowych kości oraz prawidłowego widzenia.Cholina przyczynia się do
utrzymania prawidłowego metabolizmu homocysteiny i tłuszczów. Pomaga także w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby.5 WITAMIN
Z GRUPY BNiacyna, kwas pantotenowy, ryboflawina, tiamina oraz biotyna:przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu
energetycznego.Biotyna, ryboflawina, niacyna i tiamina:pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.Niacyna,
ryboflawina i kwas pantotenowy:przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.Tiamina:pomaga w utrzymaniu
prawidłowych funkcji psychologicznych. Tiamina pomaga również w prawidłowym funkcjonowaniu serca.Zastosowanie:preparat
polecany jest osobom dorosłym, szczególnie osobom starszym, w celu uzupełnienia diety w składniki wspomagające pracę układu
odpornościowego, nerwowego oraz prawidłową pracę serca.Zalecane spożyciedorośli – 20 ml ( 1 miarka dołączona do opakowania) 3
razy dziennie.WażneNie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia ciągu dnia.Składnikiwoda, cukier, sok z owoców wiśni
pospolitej, ekstrakt z kwiatostanu głogu, dwuwinian choliny, ekstrakt z owoców oliwki (standaryzowany na zawartość hydroksytyrozolu),
ekstrakt z nasion lnu zwyczajnego (standaryzowany na zawartość lignanów), glukonian cynku, amid kwasu nikotynowego,D-pantotenian
wapnia, ryboflawina, monoazotan tiaminy, D-biotyna, substancja konserwująca : sorbinian potasu, substancja konserwująca: benzoesan
sodu.Dzienna porcja (60 ml) zawiera :Ekstrakt z kwiatostanu głogu584 mgEkstrakt z owoców oliwki,w tym hydroksytyrozol292 mg8,8
mgEkstrakt z nasion lnu,w tym lignany lniane243 mg48 mgCholina160 mgCynk9 mg (90 %*)Tiamina (witamina B1)0,825 mg
(75%*)Ryboflawina (witamina B2)1,05 mg (75%*)Niacyna12 mg (75%*)Kwas pantotenowy4,5 mg (75%*)Biotyna37,5 mcg (75%*)
*referencyjnej wartości spożyciaProducentOleofarm Sp. z o.o., ul. Mokronoska 8, 52-407 Wrocław
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