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NOW FOODS ADAM Multiwitamina dla mężczyzn 90
kapsułek SOFTGEL
 

Cena: 94,89 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 90 kaps.

Postać kaps.

Producent SFD S.A.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościNOW FOODS ADAM Multiwitamina dla mężczyzn 90 kapsułek SOFTGELwsparcie zdrowia mężczyzny od 40 roku
życiazestaw witamin, minerałów, pierwiastków śladowychzawiera również palmę sabalową (Saw Palmetto), sterole roślinne, koenzym
Q10ADAM™ Żelki marki NOW® – te miękkie, żelowe kapsułki multiwitaminowe są łatwiejsze do przełknięcia a ich receptura została
opracowana tak, aby układ pokarmowy lepiej je tolerował oraz aby zawierały jak najniższy poziom niepotrzebnych dodatkowych
składników, pozostawiając więcej miejsca dla ważniejszych substancji odżywczych, których mężczyźni potrzebują do utrzymania
optymalnego stanu zdrowia. Dla zachowania bezpieczeństwa i satysfakcji swoich klientów NOW Foods stosuje surowce jakości
farmakopealnej a ich dostawcy są regularnie kontrolowanEZalecane spożycie2 kapsułki dziennie.Nie przekraczać zalecanej porcji do
spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut prawidłowo zróżnicowanej diety. Ważne jest stosowanie
zbilansowanej diety oraz prowadzenie zdrowego trybu życia.SkładnikiWitamina C – askorbinian wapnia; owoc palmy sabalowej
(Serenoa repens) proszek; witamina E- D-alfa-tokoferol; D-pantotenian wapnia; cytrynian wapnia; kwas α-liponowy; sok aloesu
zwyczajnego (Aloe vera Succus) proszek; amid kwasu nikotynowego; chlorowodorek tiaminy; ryboflawina; chlorowodorek pirydoksyny,
pirydoksalo-5-fosforan; cytrynian magnezu; chlorek potasu; dwuwinian choliny; nasiona owoców winorośli (Vitis vinifera Semen) extrakt
(DER 12:1, 95% polifenoli); L-pidolan cynku; koenzym Q10 (ubichinon); ekstrakt koncentratu pomidora (Lycopersicon esculentum) (DER
1053:1, 10% likopenu); beta karoten, palmitynian retinolu; diglicynian manganu; kwiat nagietka lekarskiego (Calendula officinalis Flos)
ekstrakt (DER 2265:1, 80% luteiny); diglicynian miedzi; kwas pteroilomonoglutaminowy; D-biotyna; witamina B12 – cyjanokobalamina,
metylokobalamina; pikolinian chromu; L-selenometionina; jodek potasu; witaminy K (jako K2): menachinon; molibdenian (VI) sodu;
cholekalcyferol; subst. wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; materiał kapsułki: żelatyna; subst. rozpuszczająca: gliceryna roślinna,
woda; olej z pestek dyni; subst. glazurująca: wosk pszczeli; subst. emulgująca: lecytyna słonecznikowa; aromat: olejek cynamonowy
(Cinnamonum cassia) (korzeń).Zawartość substancji czynnych w dziennej porcji: luteina z ekstraktu z kwiatu nagietka: 0,50 mg;
polifenole z ekstraktu nasion winorośli: 23,7 mg; likopen z ekstraktu koncentratu pomidora: 3 mg.Składnik Zalecana dzienna porcja do
spożycia: 2 kapsułki (% RWS)Witamina C 250 mg (312)Owoc Palmy sabalowej (proszek) 160 mg (*)Witamina E 100,5 mg (837)Kwas
pantotenowy (Witamina B5) 50 mg (833)Fitosterole roślinne (beta-sitosterol) 50 mg (*)Ekstrakt z koncentratu pomidora (Likopen) 30 mg
(3 mg) (*)Niacyna (Witamina B3) 35 mg (219)Kwas alfa-liponowy 25 mg (*)Nasiona owoców winorośli (ekstrakt) 25 mg (*)Tiamina
(Witamina B1) 25 mg (2273)Ryboflawina (Witamina B2) 25 mg (1786)Pirydoksyna (Witamina B6) 25 mg (1786)Cholina 25 mg (*)Inozytol
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10 mg (*)Cynk 15 mg (150)Koenzym Q10 10 mg (*)Witamina A 3000 mcg (370)Mangan 2 mg (100)Kwiat nagietka lekarskiego (ekstrakt)
(Luteina) 0,625 mg (500 mcg) (*)Miedź 0,5 mg (50)Kwas foliowy 400 mcg (200)Biotyna 300 mcg (600)Witamina B12 120 mcg
(4800)Chrom 120 mcg (300)Selen 200 mcg (363)Jod 225 mcg (150)Witamina K2 80 mcg (107)Molibden 75 mcg (150)Witamina D 25
mcg (500)RWS – Referencyjna wartość spożycia (dzienna)* – RWS nie zostało określoneProducentPro Natura s.j.,ul.Gen. Okulickiego
133D,Szczecin
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