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NOW FOODS Special Two 120 kapsułek
 

Cena: 69,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 kaps.

Postać kaps.

Producent SFD S.A.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościNOW FOODS Special Two 120 kapsułekPreparaty multiwitaminowe pozwalają uzupełnić braki substancji odżywczych w
naszej codziennej diecie. W dzisiejszym świecie przetworzonej żywności i szybkiego tempa życia wielu z nas nie otrzymuje zalecanej
dziennej dawki witamin, składników mineralnych oraz innych substancji odżywczych. Multiwitaminy mogą pomóc wypełnić obszary,
których nie pokrywa codzienna dieta; ich skład dobrano pod kątem dostarczenia szerokiego wachlarza składników odżywczych w
sposób zapewniający synergię działania.Zalecane spożycieDorośli: jako suplement diety przyjmować 1 tabletkę dwa razy dziennie, przy
posiłku.Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut
zróżnicowanej diety. Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania się i prowadzenia zdrowego trybu
życia.WażneProdukt przeznaczony dla osób dorosłych. Spożywanie produktu jest niewskazane w okresie ciąży i
karmienia.SkładnikiCeluloza (subst. wypełniająca), kroskarmeloza sodowa (subst. wypełniająca), roślinny kwas stearynowy – subst.
wypełniająca, roślinne sole magnezowe kwasów tłuszczowych – subst. przeciwzbrylająca, krzemionka – subst. przeciwzbrylająca.W
procesie produkcji nie wprowadzono składników pochodzących z pszenicy, glutenu, soi, mleka, jajek, ryb, skorupiaków ani orzechów
drzewnych. Wyprodukowano w zakładzie stosującym standardy GMP, w którym przetwarza się składniki innych preparatów zawierające
te alergeny.SKŁADNIKI I ICH ZAWARTOŚĆ W DZIENNEJ PORCJI:Witamina C (jako askorbinian wapnia): 250 mg (312,5%*)Spirulina
(organiczna): 200 mgWitamina E (jako bursztynian d-alfa-tokoferolu) : 67 mg (558,33%*)Wapń: 50 mg (6,25%*)Magnez: 25mg
(6,67%*)Ostropest plamisty (Silybum marianum) (nasiona): 25mgWitamina B1 (tiamina, jako chlorowodorek): 25mg (2
272,73%*)Witamina B2 (ryboflawina): 25mg (1 785,71%*)Niacyna (witamina B-3) (jako niacynamid i heksanikotynianu inozy: 25mg
(156,25%*)Potas: 25mg (1,25%*)Witamina B6 (jako pirydoksyna HCl, 5'-fosforan pirydoksalu): 12,5mg (1 785,71%*)Cholina:
25mgSproszkowana Chlorella (z zielonych mikroalg): 25mgInozytol: 25mgKwas pantotenowy (jako pantotenian wapnia): 25 mg
(416,67%*)Koncentrat soku z lucerny: 2mgKwas Alfa Liponowy: 25mgZielona herbata (Ekstrakt): 25mgPABA (kwas para-
aminobenzoesowy): 15 mgRutyna pąk kwiatu (Proszek) (Sophora japonica): 12,5mgPapaina (z Papai): 12,5 mgBromelina ( z Ananasa): 5
mgCynk: 7,5mg (75%*)Amylaza: 5mgLipaza: 5mgŻelazo: 5mg (35,71%*)Chlorofilina (Chlorofil): 4,5mgWitamina A (beta-karoten):
3000mcg (375%*)Mangan: 2,5mg (125%*)Lucerna (Sproszkowana): 25mgPłatki róży (Proszek) (owoce): 2mgMiedź: 0,5mg (50%*)Kwas
Foliowy: 200mcg (100%*)Luteina (z kwiatów nagietka): 125mcgLikopen (z naturalnego ekstraktu z pomidora): 125mcgJod (Jodek
potasu): 37,5mcg (25%*)Chrom (Pikolinianu Chromu): 50mcg (125%*)Witamina B12 (cyjanokobalamina): 50mcg (2 000%*)Biotyna:
50mcg (100%*)Selen (jako L-selenometionina): 25mcg (45,45%*)Molibden (z molibdenianu sodu): 25mcg (50%*)Witamina D (jako
Ergokalcyferol): 5 mcg (100%*)* Referencyjna Wartość Spożycia %ProducentKraj pochodzenia: Stany Zjednoczone. Producent: Now

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/now-foods-special-two-120-kapsulek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

Foods, 395 S.Glen Ellyn Rd., Bloomingdale, IL 60108, USA
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

