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PURITAN'S PRIDE Beta-Karoten 25000 IU 100 kapsułek
 

Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Producent PURITAN'S PRIDE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościPURITAN'S PRIDE Beta-Karoten 25000 IU 100 kapsułekAntyoksydantWspiera ochronę organizmu przed szkodliwym
wpływem wolnych rodnikówProwitamina AStymuluje ochronę przed promieniowaniem UVSprawia, że opalenizna staje się
mocniejszaOczyszczenie organizmuBeta karoten w kapsułkach to niezwykle silny antyoksydant, który wspomaga oczyszczenie
organizmu. Skutecznie wspomaga ochronę organizmu przed szkodliwym wpływem wolnych rodników, które mogą niszczyć struktury
błon komórkowych i powodować niekontrolowany, szkodliwy podział komórek. Jednak to nie wszystkie zalety tego niezwykłego
preparatu.Beta karoten w kapsułkach łagodnie pielęgnuje skórę, zmniejsza ryzyko poparzeń słonecznych i wspiera ochronę przed
szkodliwym promieniowaniem UV. Sprawia, że opalenizna staje się mocniejsza, trwalsza i bardziej świetlista. Wystarczy jedynie
przyjmować beta karoten kapsułki dwa - trzy tygodnie przed opalaniem. Barwnik gromadząc się w skórze odbija niekorzystne promienie i
działa jak naturalny filtr słoneczny. Stosowany jest również w kosmetyce, gdzie wykorzystuje się jego właściwości odmładzające. Beta
karoten to przede wszystkim prowitamina A - organizm przekształca jedynie taką ilość beta karotenu, której potrzebuje.Suplement ma
pozytywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie narządu wzroku, szczególnie, kiedy do oka wpada mało światła. Jest popularny wśród
osób, które słabiej widzą po zmierzchu (ślepota zmierzchowa). Jako antyoksydant działa przeciwutleniająco (wspomaga oczyszczenie
organizmu z wolnych rodników) i może zapobiegać rozwojowi szkodliwych procesów oksydacyjnych.Zalecane spożycieStosować jedną
(1) kapsułkę dziennie, najlepiej podczas posiłku.WażneUwaga: Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy
diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.Przeciwwskazania: Okres ciąży i karmienia piersią,
nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.Przechowywać: W miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Przechowywać w
suchym miejscu, unikać nadmiernego ciepła. Nie używać, jeśli uszczelka pod korkiem jest uszkodzona lub jej
brakuje.SkładnikiBeta-karoten, olej sojowy, żelatyna, gliceryna, żółty wosk pszczeli, lecytyna sojowa.

 

1 Kapsułka % RWS

Beta-karoten 15 mg(25 000 IU)
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