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HEALTH LABS CARE FeMe Complex 60 kapsułek
 

Cena: 115,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent HEALTH LABS CARE SP. Z. O.O. SP.K.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościHEALTH LABS CARE FeMe Complex 60 kapsułekuzupełnij niedobory i zwiększ przyswajalność żelazawspieraj prawidłową
produkcję czerwonych krwinek i hemoglobinyzapobiegaj anemii i niedokrwistości o innym podłożuzmniejsz uczucie zmęczenia i
znużeniaKOMPLEKSOWA FORMUŁASuplement diety FeMe Complex to połączenie żelaza, laktoferyny i 7 innych składników, które
wspierają procesy krwiotwórcze, w tym prawidłowe tworzenie czerwonych krwinek i hemoglobiny oraz właściwy transport tlenu w
organizmie.LAKTOFERYNAProdukt zawiera laktoferynę, która znacząco poprawia przyswajalność żelaza oraz stymuluje układ
immunologiczny. Posiada zdolność wiązania, transportu i uwalniania żelaza w komórkach organizmu ludzkiego. Dodatkowo wspiera
mikrobiotę.WYSOKA WCHŁANIALNOŚĆSuplement diety FeMe Complex zawiera składniki, dzięki którym żelazo jest lepiej wchłaniane i
wykorzystane przez organizm, zwłaszcza dzięki obecności laktoferyny i witaminy C, a także witaminy B12 i cynku.CZYSTY SKŁAD
POTWIERDZONY BADANIAMIW suplemencie diety FeMe Complex nie znajdziesz zbędnych wypełniaczy, konserwantów i barwników.
Czysty skład pozbawiony zanieczyszczeń potwierdzają badania produktów przeprowadzone przez niezależne, akredytowane
laboratorium J.S. Hamilton Poland.AUTORSKA RECEPTURASkład suplementu diety FeMe Complex opracowaliśmy z udziałem
doświadczonych specjalistów żywienia. Dzięki ich wiedzy i pasji powstały suplementy, które spełnią oczekiwania najbardziej
wymagających kobiet.Zalecane spożycie2 kapsułki dziennieWażneNie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.SkładnikiEkstrakt z
owoców dzikiej róży (Rosa canina L.) standaryzowany na 75 % witaminy C DER 10:1; skrobia ryżowa; składnik kapsułki:
hydroksypropylometyloceluloza; ekstrakt z liści pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica L.) DER 20:1; ekstrakt z korzeni buraka (Beta vulgaris
L.) DER 10:1; laktoferyna z mleka krowiego (mleko); diglicynian żelaza (II) (żelazo); cytrynian cynku (cynk); substancja przeciwzbrylająca:
dwutlenek krzemu; sól glukozaminowa kwasu (6S)-5‑metylotetrahydrofoliowego (kwas foliowy); metylokobalamina (witamina
B12).ProducentHealth Labs Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Sienkiewicza 81/3/200 15‑003 Białystok
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