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42 640 50 34

NUTRILITE IRON FOLIC Plus 120 tabletek Opakowanie na 4
miesiące stosowania
Cena: 51,44 PLN
Opis słownikowy
Opakowanie

120

Postać

tabletki

Producent

NUTRILITE

Rodzaj rejestracji

Opis produktu
WłaściwościSuplement diety NUTRILITE z żelazem i kwasem foliowym w tabletkach zawiera żelazo pochodzące z dwóch źródeł.
Zawiera również kwas foliowy. Jeżeli dieta nie jest odpowiednio zbilansowana odżywczo, to składników tych może brakować we
właściwych ilościach w codziennych posiłkach.Zwiększone zapotrzebowanie na te składniki występuje w okresie ciąży i karmienia
piersią. Produkt ten zawiera również unikalny koncentrat szpinaku NUTRILITE.Zalecane spożycieKobiety w ciąży oraz karmiące piersią
(zgodnie z zaleceniami lekarza).Kobiety w okresie połogu.Osoby starsze i w wieku dojrzewania.Sportowcy oraz osoby aktywne
fizycznie.Osoby, które nie spożywają odpowiedniej ilości mięsa, zbóż z pełnego przemiału, roślin strączkowych oraz jarzyn i
warzyw.Osoby, które nie dostarczają organizmowi odpowiedniej ilości żelaza i kwasu foliowego wraz z pożywieniem.Osoby, które chcą
uzupełnić dietę w żelazo i kwas foliowy.Zalecane spożycieAby uzupełnić dzienną porcję żelaza i kwasu foliowego, przyjmować 1 tabletkę
dziennie.Porcja produktu zalecana do spożycia kobietom w ciąży lub karmiącym piersią: 2 tabletki w ciągu dnia.Dodatkowe
radyPrzechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Nie przekraczać zalecanego dziennego spożycia. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.Równie ważne jest przestrzeganie
zróżnicowanej, zbilansowanej odżywczo diety oraz zdrowy tryb życia.WażneZawiera dwie najlepiej przyswajalne roślinne formy żelaza –
fumaran żelazawy oraz glukonian żelaza.Zawiera koncentrat szpinaku NUTRILITE.Folian (kwas foliowy) przyczyniają się do wzrostu
tkanek matczynych w czasie ciąży; pomagają w prawidłowej produkcji krwi.Żelazo i kwas foliowy odgrywają rolę w procesie podziału
komórek.Nie zawiera sztucznych substancji słodzących, barwników, aromatów i konserwantów.Suplement produkowany w
USA.Składniki

ZAWARTO??
Kwas Foliowy
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DZIENNIE (1
TABLETKA)
150 ?g

%RWS*
75

DZIENNIE (2
TABLETKI)
300 ?g
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?elazo

10 mg

71

20 mg

*% Referencyjnych warto?ci spo?ycia

SK?ADNIKI: w?glan wapnia (pozyskiwany z muszli ostryg), sproszkowany szpinak (Spinacea
oleracea), glukonian ?elaza II (?elazo), maltodekstryna, stabilizatory (celuloza mikrokrystaliczna, sól
sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, guma arabska, metyloceluloza) fumaran ?elaza II
(?elazo), substancje przeciwzbrylaj?ce (dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów t?uszczowych),
substancja utrzymuj?ca wilgo? (glicerol), kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy), substancja
glazuruj?ca (wosk carnauba)
ProducentProducent:Access Business Group LLCBuena Park, CA 90621 USADystrybutor:Amway Polska Sp. z o.o.ul. Puławska
366a02-819 Warszawa
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