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NUTRILITE KONCENTRAT z owoców i warzyw 60 tabletek
 

Cena: 161,95 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 60

Postać tabletki

Producent NUTRILITE

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WłaściwościNUTRILITE Koncentrat z owoców i warzyw zawiera ekstrakty i koncentraty roślinne pochodzące z zielonej herbaty,
granatów, pomarańczy, dzikiego bzu, czarnej jagody, aceroli, brokułów, marchwi, szpinaku i pomidorów. Specjalna receptura tego
suplementu diety dostarcza tyle samo likopenu, hesperydyny oraz kwasu elagowego, co pięć porcji różnych owoców i warzyw. Wszyscy
wiemy, że świeże warzywa i owoce są źródłem witamin i składników mineralnych. Dostarczają one jednak również wielu innych
substancji odżywczych. Receptura tego suplementu diety NUTRILITE jest oparta na koncentratach, co pozwala zachować wartość
odżywczą fitoskładników, których może brakować w innych produktach.Zalecane spożycieOsoby, których codzienna dieta nie zawiera
wystarczającej ilości świeżych warzyw i owoców (przynajmniej pięciu porcji).Osoby cierpiące na niedobór składników odżywczych w
diecie.Osoby, które spożywają pięć lub więcej porcji warzyw i owoców dziennie, ale są to warzywa i owoce tego samego rodzaju.Osoby,
które pragną zwiększonej ochrony przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.Osoby, które chcą stosować suplementy diety
niezawierające sztucznych substancji smakowych, barwników i konserwantów.Zalecane spożycie1 tabletka dwa razy dziennie podczas
posiłku.Dodatkowe radyPrzechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Preparat nie może byc 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.WażneDostarcza różnego rodzaju fitoskładników z koncentratów i ekstraktów.Produkt ten zawiera fitoskładniki, które odgrywają
dużą rolę w zbilansowanej odżywczo diecie.Zawiera wyciąg z czarnego bzu, który jest aktywnym przeciwutleniaczem i świetnie chroni
organizm przed stresem oksydacyjnym.W składzie preparatu znajduje się również wycigą z rozmarynu, który zawiera przeciwutleniacze,
np. kwas karnozynowy i karnozol.Pomaga zwiększyć spożycie różnego rodzaju składników odżywczych pochodzenia roślinnego.Nie
zawiera sztucznych substancji słodzących, barwników, aromatów i konserwantów.Suplement produkowany w USA.Składnikiwyciąg z
zielonej herbaty (Camellia sinensis), stabilizatory (celuloza mikrokrystaliczna, sól sodowa karboksymetylocelulozy,
hydroksypropylometyloceluloza, guma arabska), maltodekstryna, wyciąg z owoców granatu (Punica granatum), wyciąg z pomarańczy
(Citrus sinensis), substancje przeciwzbrylające (kwasy tłuszczowe, dwutlenek krzemu), żelatyna, olej kukurydziany, wyciąg z rozmarynu
(Rosmarinus officinalis), skrobia kukurydziana, wyciąg z jagód czarnego bzu (Sambucus nigra), koncentrat owoców aceroli (Malpigia
punicifolia), sacharoza, sproszkowane czarne jagody (Vaccinium corymbosum), sproszkowane brokuły (Brassica oleracea),
sproszkowana marchew (Daucus carota), sproszkowany szpinak (Spinacea oleracea), likopen, substancja utrzymująca wilgoć (glycerol),
substancja glazurująca (wosk carnauba). Zawiera soje.ZAWARTOŚĆ DZIENNIE (2 TABLETKI)Hesperydyna 60 mgLikopen 3,1 mgKwas
elagowy 40 mgProducentProducent:Access Business Group LLCBuena Park, CA 90621 USADystrybutor:Amway Polska Sp. z o.o.ul.
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