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NATURELL BETA-KAROTEN + E 60 tabletek
 

Cena: 15,89 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

Betacarotenum

Opis produktu
 

Opis

NaturellBeta-karoten+E 
Na skróty: 
Czy wiesz, że... Właściwości Naturell Beta-karoten+E Poznaj Naturell Beta-karoten+E Pytania i odpowiedzi

 

 

 

Czy wiesz, że... 

Beta – karoten (prowitamina A) należy do grupy karotenoidów – naturalnych barwników roślinnych. Wszechobecny w czerwonych,
żółtych i pomarańczowych owocach i warzywach. Głównie w jarzębinie, dyni, morelach, marchwi, pomidorach i brzoskwiniach.
Występuje również w ciemnozielonych warzywach liściastych (szczaw, jarmuż, sałata, szpinak, kapusta włoska, nać pietruszki, brokuły)
oraz nierafinowanym oleju kokosowym.

Beta – karoten w organizmie człowieka przekształcany jest w witaminę A.
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Właściwości NaturellBeta-karoten+E: 

utrzymanie zdrowej skóry(witamina A)

 

ochrona komórekorganizmu, w tymkomórek skóry, przedstresem oksydacyjnym(witamina E)

 

6 mg beta-karotenu

 

 

Poznaj NaturellBeta-karoten+E 

W celu zwiększenia ochrony przed stresem oksydacyjnym, spowodowanym nadmiarem wolnych rodników, który pojawić się może w
związku z ekspozycją na słońce, zaleca się wcześniejsze rozpoczęcie stosowania preparatu na ok. 2 tygodnie przed opalaniem.

 

Preparat polecany jest osobom dbającym o skórę, również w okresie letnim.

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia niezbędna do uzyskania korzystnego działania produktu: 
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Dorośli 1 tabletka dziennie, po posiłku

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu.

OGRANICZENIA STOSOWANIA: nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Nie zaleca się stosować preparatu kobietom w ciąży
i karmiącym piersią.

Preparat nie zawiera laktozy.

Skład: 

substancje wypełniające: fosforany wapnia (fosforan diwapniowy), celuloza (mikrokrystaliczna celuloza); żel celulozowaty; witamina A
(beta-karoten); witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu); substancje glazurujące; kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy); dwutlenek krzemu;
hydroksypropylometyloceluloza; sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu); barwnik: dwutlenek tytanu, substancja
glazurująca: gilkol polietylenowy.

Może zawierać śladowe ilości ryb, soi i ich produktów pochodnych.

 Jedna tabletkazawiera:
Witamina Eoctan DL-alfa-tokoferylu 10 mg (83%*)

Witamina Abeta-karoten 1000 μg (125%*) (w tym beta-karoten 6 mg)

* procent realizacji referencyjnych wartości spożycia

 

Pytania i odpowiedzi Jak działa Naturell Beta-karoten + E? 

Preparat pomaga w utrzymaniu zdrowej skóry oraz prawidłowego stanu błon śluzowych. Pomaga również w utrzymaniu prawidłowego
widzenia. Wspomaga funkcjonowanie układu odpornościowego. Dodatkowo witamina E chroni składniki komórek przed stresem
oksydacyjnym.

Czy preparat zawiera laktozę? 

Naturell Beta-karoten + witamina E nie zawiera laktozy.

 

Prawie 100 lat tradycji (od 1920 r., Szwecja) Szeroka gama produktów Innowacyjne preparaty nowej generacji Jakość i bezpieczeństwo

ZOBACZ WSZYSTKIE
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Suplement diety

 

 

Galeria
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