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PROXEED WOMEN 30 saszetek
 

Cena: 129,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 sasz.

Postać saszet.

Producent ALFASIGMA POLSKA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościMówią, że wszystko się zmienia , gdy podejmiesz decyzję, że chciałabyś mieć dziecko. Nawet przed koncepcją
przygotowujesz się mentalnie, a jeśli chcesz to zrobić dobrze, przygotuj siętakże fizycznie.Wybór stylu życia podobnie jak wiek mogą
mieć wpływ na Twoje szanse na poczęcie. Szczególnie ważny zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn jest zdrowy styl życia, który obejmuje
ćwiczenia oraz dietę z dużą ilością świeżych owoców i warzyw. Ważne jest również, aby rzucić palenie tytoniu i ograniczyć spożycie
alkoholu i kawy.Suplement diety Proxeed® Women to unikalny, wielofunkcyjny system składników, zawierający m.in. L-karnitynę i
acetylo-L-karnitynę oraz kwas foliowy, który przyczynia się do wzrostu tkanek matczynych w czasie ciążyZalecane spożycie1 saszetka
dziennie. Rozpuścić zawartość 1 saszetki w 200 ml niegazowanej wody.WażneNie przekraczać porcji zaleconej do spożycia w ciągu
dnia. SSkładnikiProxeed Women – wartość odżywcza na saszetkę (6 g): L-karnityna 500 mg (jako fumaral L-karnityny 863 g),L-arginina
500 mg, acetylo-L-karnityna 250 mg (w postaci chlorowodorku acetylo-L-karnityny 295 mg), witamina C90 mg (112,5%*), N-
acetylocysteina 50 mg, witamina E 30 mg (250%*), żelazo 7 mg (50%*), kwas pantotenowy(witamina B5), 6 mg (100%*), cynk5 mg
(50%*), witamina B6 2 mg (143%*), miedź 0,5 mg (50%*), Beta-karoten4,8 mg (dostarcza 800 μg witaminy A) (100%*), kwas foliowy 400
μg (200%*), witamina D3 5 μg (100%*), selen27,5 μg (50%*), witamina B12 2,5 μg (100%*). *Referencyjne wartości spożycia.Składniki:
maltodekstryna, kwas: kwas cytrynowy bezwodny (E330), fumaran L-karnityny, L-arginina, regulator kwasowości: wodorocytrynian sodu
(E331), chlorowodorek acetylo-L-karnityny, sproszkowany octan DL-α-tokoferylu50% (witamina E), kwas L-askorbinowy (witamina C),
sproszkowany beta-karoten 10%, uwodniony glukonian żelaza(żelazo), N-acetylocysteina, aromat pomarańczowy, trójwodny mleczan
cynku (cynk), substancje słodzące: acesulfam K (E950), sacharynian sodu (E954), substancja przeciwzbrylająca: uwodniony dwutlenek
krzemu (E551), drożdże wzbogacone selenem do 0,2% (selen), D-pantotenian wapnia (witamina B5), cyjanokobalamina 0,1%
proszek(witamina B12), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), cholekalcyferol 0,25% proszek (witamina D3), bezwodny siarczan
miedzi (miedź), uwodniony kwas foliowy

Wartość odżywczaw 1 saszetce (6 g) Referencyjnewartości spożyciaL-karnityna 500 mg -Acetylo-L-karnityna(jako chlorowodorek
acetylo-L-karnityny 295 mg) 250 mg -L-arginina500 mg -Witamina C 90 mg 112,5%N-acetylocysteina 50 mg -Witamina E 30 mg
250%Żelazo 7 mg 50%Witamina B5 6 mg 100%Cynk 5 mg 50%Betakaroten 4,8 mg 100%Witamina B6 2 mg 143%Miedź 0,5 mg
50%Kwas foliowy 400 mcg 200%Selen 27,5 mcg 50%Witamina D3 5 mcg 100%Witamina B12 2,5 mcg 100%

Producent: Alfasigma Polska Sp. z o.o.,Al. Jerozolimskie 96, 00-807, Warszawa, Tel. +48 22 824 03 64. Dystrybucja: Wyprodukowano dla
AlfasigmaPolska Sp. z o.o., przez: E-Pharma Trento S.p.A. – Trento, Włochy
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