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NOBLE HEALTH MULTIWITAMINA Witaminy dla rodziny żelki
300 g DATA WAŻNOŚCI 15.07.2023
 

Cena: 27,99 PLN

Opis słownikowy

Producent NOBLE HEALTH

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościTylko 2 żelki preparatu Witaminy dla rodziny to 100% rekomendowanej dziennej dawki aż 11 składników
odżywczych!Witaminy dla rodziny to suplement diety, z którego mogą korzystać dorośli, ale również dzieci. Witaminy z gruby B,
witamina C, A, K, E, selen, kwas foliowy – dzięki Witaminom dla rodziny każdego dnia dostarczysz do organizmu odpowiednią dawkę
tych składników. Zatroszczysz się w ten sposób nie tylko o swoje zdrowie, ale również swoich najbliższych.

11 składników odżywczych, w tym:Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowegoWitamina E pomaga
w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnymTiamina pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu sercaNiacyna przyczynia się do
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużeniaWitamina B6 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowegoWitamina B12
pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznychWitamina A pomaga zachować zdrową skórę oraz pomaga w utrzymaniu
prawidłowego widzeniaWitamina K przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwiWitamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i
zębówSelen pomaga zachować zdrowe włosy i paznokcie

Zalecane spożycie2 żelki dziennie. Przed połknięciem dokładnie pogryź.WażneNie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w
ciągu dnia.SkładnikiSyrop glukozowy, cukier, woda, żelatyna wieprzowa, zestaw witamin i składników mineralnych (kwas L-askorbinowy,
octan DL-alfa-tokoferylu, amid kwasu nikotynowego, octan retinylu, selenian (VI) sodu, cyjanokobalamina, cholekalcyferol, chlorowodorek
pirydoksyny, monoazotan tiaminy, filochinon, kwas pteroilomonoglutaminowy), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, stabilizator:
sorbitol, oleje roślinne (palmowy, kokosowy), barwnik: kompleksy miedziowe chlorofilin, aromat jabłkowy naturalny z innymi aromatami
naturalnymi, substancja glazurująca: wosk carnauba.2 żelki zawierają: witamina C 80mg (100%)*; witamina E 12mg (100%)*; tiamina
1,1mg (100%*); niacyna 16mg (100%*); witamina B6 1,4mg (100%*); witamina B12 2,5µg (100%*); kwas foliowy 200µg (100%*);
witamina A 800µg (100%*); witamina K 75µg (100%*); witamina D 5µg (100%*); selen 55µg (100%*).*RWS - referencyjna wartość
spożycia.ProducentNoble Health Sp. z o.o.,ul. Warszawska 62, Wielogóra,26-660 Jedlińsk.
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