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NUTRILITE LECYTYNA E 110 tabletek do żucia Opakowanie
na 3 miesiące stosowania
 

Cena: 121,95 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 110

Postać tabletki do żucia

Producent NUTRILITE

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WłaściwościNUTRILITE Lecytyna E w tabletkach do żucia to suplement diety zawierający witaminę E i lecytynę. Jest to najlepszej
jakości połączenie witaminy E z naturalnego pochodzenia lecytyną.Tabletki do żucia mają przyjemny smak mączki chleba
świętojańskiego, a słodzone są miodem. Witamina E działa jako przeciwutleniacz, który skutecznie chroni organizm przed szkodliwym
działaniem wolnych rodników; lecytyna to naturalny emulgator substancji zawierających tłuszcz.Zalecane spożycieOsoby spożywające
zbyt mało produktów bogatych w witaminę E, np. olejów roślinnych, orzechów, ziaren, ziaren zbóż, kiełków pszenicy i soi (lub osoby,
które z powodu braku czasu lub innych preferencji żywieniowych nie spożywają wyżej wymienionych produktów).Osoby zainteresowane
zwiększeniem poziomu ochrony przed wolnymi rodnikami, np. osoby narażone na stres lub mieszkające w zanieczyszczonym
środowisku.Wszyscy, którzy chcą wzbogacić swoją dietę o dobroczynne suplementy żywieniowe, niezawierające sztucznych barwników,
aromatów ani konserwantów.Zalecane dawkowaniePrzyjmować 1 tabletkę dziennie.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 naturalną lecytynę sojową oraz
witaminę E pochodzącą z olejów roślinnych.Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.Zapewnia ochronę
antyoksydacyjną w postaci witaminy E (witaminy rozpuszczalnej w tłuszczu).Tabletki do żucia ułatwiają połykanie.Tabletki są słodzone
miodem, mają przyjemny smak chleba świętojańskiego.Nie zawiera sztucznych substancji słodzących, barwników, aromatów i
konserwantów.Suplement produkowany w USA.Składnikilecytyna sojowa, białko sojowe, miód, dekstroza, bursztynian d-alfa-tokoferolu,
skrobia kukurydziana, mączka chleba świętojańskiego, substancje przeciwzbrylające (fosforan wapnia, dwutlenek krzemu, sole
magnezowe kwasów tłuszczowych), stabilizator (celuloza mikrokrystaliczna), naturalny aromat.ŚREDNIA ZAWARTOŚĆ w 1 TABLETCE
(DZIENNIE) % RWS*Witamina E 20 mg α-TE 167%Lecytyna 290 mg –*% 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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