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OSTROVIT 100% Vit & Min 90 tabletek
 

Cena: 11,95 PLN

Opis słownikowy

Producent FITNESS TRADING Robert Szulborski

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościOSTROVIT 100% Vit & Min 90 tabletekOstroVit 100% Vit&Min to kompozycja wysokoprzyswajalnych witamin i minerałów.
Formuła preparatu posiada w składzie kompleks zaspokajający zapotrzebowanie dorosłego człowieka. Produkt szczególnie polecany
jest osobom żyjącym aktywnie, szczególnie uprawiającym sport. Vit&Min to preparat złożony zawierający witaminy i minerały zawierają
wysoką zawartość biologiczną, co sprawia, że są one doskonale przyswajalne przez organizm i zapewniają wysoki poziom energii przez
cały dzień. Suplement żywności firmy OstroVit to idealne rozwiązanie w okresie intensywnego wysiłku fizycznego i psychicznego.
Zawarty w preparacie kompleks witamin i minerałów pozwoli również na szybki powrót do sprawności fizycznej w okresie
rekonwalescencji po przebytych chorobach i kontuzjach.1 porcja = 2 tabletkiIlość porcji w opakowaniu: 45Zawartość opakowania: 90
tabletekWysokowchłanialny kompleks minerałów i witaminWpływ witamin i minerałów na organizmWitaminy i minerały kontrolują
wszystkie procesy życiowe zachodzące w ustroju człowieka. Ludzki organizm nie potrafi ich samodzielnie wyprodukować, dlatego
niezbędne jest dostarczenie ich z pokarmem lub dodatkowo z suplementami diety. Wynika to z faktu, że w obecnych czasach często
mamy kontakt z żywnością przetworzoną i modyfikowaną, które sprzyjają stanom niekorzystnym dla organizmu, jak np.: stres czy
wzrost napięcia emocjonalnego, lecz również sprzyjają osłabieniu sprawności psychofizycznej, pogarszając stan zdrowia i
samopoczucie. Organizm człowieka potrzebuje składników witaminowo-mineralnych do prawidłowej pracy. Choć z pozoru są to
zaledwie cząsteczki o mikroskopijnych rozmiarach, mają one istotny wpływ na jakość naszego zdrowia.Właściwości produktu 100%
Vit&Min:Dostarcza mikroelementy niezbędne dla każdego sportowcaPomaga w pielęgnacji skóryUłatwia prawidłowe funkcjonowanie
mięśniPrzyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużeniaZalecane spożycieSpożywać 1 porcję (2 tabletki) dziennie. Produkt
przeznaczony dla osób dorosłych.WażneNie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.SkładnikiSole magnezowe kwasu
cytrynowego, węglan wapnia, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; maltodekstryna, kwas L-askorbinowy, skrobia,
diglicynian żelaza (II), pikolinian cynku, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; octan DL-alfa tokoferylu,
substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; kwas nikotynowy, diglicynian manganu, L-selenometionina, diglicynian miedzi, octan
retinylu, D-pantotenian wapnia, cholekalcyferol, ryboflawina, chlorowodorek pirydoksyny, chlorowodorek tiaminy, kwas
pteroilomonoglutaminowy, jodek potasu, D-biotyna, cyjanokobalamina.Produkt może zawierać mleko (łącznie z laktozą), soję, orzeszki
ziemne, inne orzechy, nasiona sezamu, zboża zawierające gluten, jaja, skorupiaki, ryby. Składniki aktywne Na porcję% RWS*

Wapń  264 mg33
Magnez  185 mg49
Witamina C  80 mg100
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Niacyna  16 mg100
Żelazo  14 mg100
Witamina E  12 mg100
Cynk  10 mg100
Kwas pantotenowy  6 mg100
Mangan  1.8 mg90
Ryboflawina  1.4 mg100
Witamina B6  1.4 mg100
Tiamina  1.1 mg100
Miedź  1 mg100
Witamina A  800 µg100
Kwas foliowy  200 µg100
Jod  150 µg100
Selen  55 µg100
Biotyna  50 µg100
Witamina D  5 µg100
Witamina B12  2.5 µg100

 

*RWS - Referencyjna wartość spożycia

ProducentFitness Trading Robert Szulborskiul. Sitarska 1618-300 Zambrów
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