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NUTRILITE CAL MAG D Advanced 180 tabletek Opakowanie
na 2 miesiące stosowania
 

Cena: 114,90 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 180

Postać tabletki

Producent NUTRILITE

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WłaściwościNUTRILITE Cal Mag D Advanced zawiera trzy składniki odżywcze pozyskiwane z naturalnych źródeł: wapń, magnez i
witaminę D.Wapń i magnez są składnikami, które pomagają w utrzymaniu zdrowych kości. Witamina D pomaga w prawidłowym
wchłanianiu wapnia.Zalecane spożycieOsoby spożywające niewiele produktów zawierających wapń (takich jak mleko i przetwory
mleczne, ciemnozielone warzywa liściaste).Osoby, które nie tolerują mleka i/lub nabiału.Osoby, które powinny przyjmować dodatkowe
ilości wapnia, szczególnie kobiety w wieku 18-35 lat.Zalecane spożycie1 tabletka trzy razy dziennie w trakcie posiłku.Dodatkowe
radyPrzechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej
diety.Nie przekraczać zalecanego dziennego spożycia. Przechowywać w szczelnie zamkniętej butelce. Przechowywać w chłodnym i
suchym miejscu.Równie ważne jest przestrzeganie zróżnicowanej, zbilansowanej odżywczo diety oraz zdrowy tryb życia.WażneZawiera
trzy składniki odżywcze pozyskiwane z naturalnych źródeł: wapń, magnez i witaminę D, które pomagają w utrzymaniu zdrowych
kości.Witamina D wspomaga proces prawidłowego przyswajania wapnia.Magnez wspiera prawidłowe funkcjonowanie mięśni i układu
nerwowego.Wapń przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Przyczynia się także do prawidłowego
krzepnięcia krwi.Zawiera zwapnione wodorosty, które stanowią jedno z najbogatszych, roślinnych źródeł wapnia.Płaski, opływowy
kształt tabletek ułatwia ich połykanie.Nie zawiera sztucznych substancji słodzących, barwników, aromatów ani
konserwantów.Suplement produkowany w USA.Składnikiwęglan wapnia, stabilizatory (celuloza mikrokrystaliczna, usieciowiona sól
sodowa karboksymetylocelulozy, hydroksypropylometyloceluloza), tlenek magnezu, wapń z wodorostów morskich 6,6% (Lithothamnium
corallioides, L. calcareum), maltodekstryna, substancja przeciwzbrylająca (sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu),
substancja pochłaniająca wilgoć (glicerol), substancja do stosowania na powierzchnię (wosk carnauba), cholekalcyferol.ŚREDNIA
ZAWARTOŚĆ w 1 TABLETCE DZIENNIE (w 3 TABLETKACH) % RWS*Wapń 200 mg 600 mg 75Magnez 83,33 mg 250 mg 67Witamina D3
3,33 μg 10 μg 200*% Referencyjnych wartości spożyciaProducentProducent:Access Business Group LLCBuena Park, CA 90621
USADystrybutor:Amway Polska Sp. z o.o.ul. Puławska 366a02-819 Warszawa
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