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PURITAN'S PRIDE Stress Formuła B-Complex plus Witamina
C i E 60 tabletek
 

Cena: 24,99 PLN

Opis słownikowy

Producent PURITAN'S PRIDE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościPURITAN'S PRIDE Stress Formuła 90 tabletekWspiera układ nerwowyKorzystnie wpływa na nasze samopoczucieZawiera
silne antyoksydantyStymuluje układ odpornościowyTabletki na stres - ukoją nerwySzybkie tempo życia sprawia, że na co dzień stykamy
się z wieloma stresującymi sytuacjami. Istnieje jednak sposób, aby poradzić sobie z negatywnymi skutkami życia w stresie. Tabletki na
stres Stres Formuła Puritan's Pride przyniosą ulgę i ukojenie zszarganym nerwom dzięki unikalnemu połączeniu cennych składników.
tabletki na stres i nerwy zawierają współdziałające ze sobą witaminy z grupy B, które Wspierają układ nerwowy, a tym samym stan
psychiczny człowieka.Tabletki na stres i nerwy - korzystnie wpływają na samopoczucieTabletki na stres i nerwy niwelują uczucie
niepokoju poprzez usprawnienie metabolizmu neurotoksyn. Właśnie dzięki temu Stres Formuła wykazuje dobroczynne działanie,
korzystnie wpływając na nasze samopoczucie. Suplementy na stres Puritan's Pride zawierają witaminę C, która wspiera regulację
kortyzolu, wydzielanego podczas każdej sytuacji stresowej. Preparat zaspokaja również dzienne zapotrzebowanie na witaminę C, które
wzrasta w czasie większego stresu.Suplementy na stres - wspierają układ nerwowy i odpornościowyNadmierny stres może być
zredukowany dzięki stosowaniu produktów, takich jak suplementy na stres Puritan's Pride. Obecność w preparacie witaminy C, w
połączeniu z innymi witaminami z grupy B oraz witaminą E sprawia, że tabletki na stres Puritan's Pride wspomagają regenerację
systemu nerwowego. Co więcej, zawierając silne antyoksydanty, stymulują układ odpornościowy oraz przynoszą ulgę skołatanym
nerwom.Stres Formuła 60 tab Puritan's Pride to unikalne połączenie witamin z grupy B, które współdziałając ze sobą wspierają układ
nerwowy, a tym samym stan psychiczny człowieka. Witaminy z grupy B pomagają w metabolizmie neurotoksyn, które mają związek z
występowaniem niepokoju. Tabletki na stres - Stres Formuła korzystnie wpływa na nasze samopoczucie. Ponadto stymuluje
metabolizm energetyczny. Witamina C wspiera regulację kortyzolu, hormonu wydzielanego podczas sytuacji stresowej. Witamina E
łącznie z witaminami z grupy B i witaminą C wspomaga regenerację systemu nerwowego i układu odpornościowego. Stres Formuła to
najlepszy sposób na zszargane nerwy.Zalecane spożycieStosować jedną (1) tabletkę 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.SkładnikiKwas L-askorbinowy (witamina C), octan Dl-alfa
tokoferylu (witamina E), monoazotan tiaminy (tiamina), ryboflawina, amid kwasu nikotynowego (niacyna), chlorowodorek pirydoksyny
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(witamina B6), kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy), cyjanokobalamina (witamina B12), d-biotyna (biotyna), d-pantotenian
wapnia (kwas pantotenowy), substancje wypełniające - celuloza mikrokrystaliczna, fosforan diwapniowy; barwniki - żółcień
pomarańczowa, dwutlenek tytanu; otoczka tabletki - żelatyna; substancje przeciwzbrylające - krzemionka, sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, kwas stearynowy.1 Tabletka % RWSWitamina C (Kwas L-askorbinowy)800 mg 1000%Witamina E (Octan DL-alfa
tokoferylu) 14 mg (30 IU) (α-TE*) 117%Tiamina (B1) (Monoazotan tiaminy) 10 mg 909%Ryboflawina (B210 mg 714%Niacyna (B3) (Amid
kwasu nikotynowego) 100 mg 625%Witamina B6 (Chlorowodorek pirydoksyny) 5 mg 357%Kwas foliowy (Kwas
pteroilomonoglutaminowy)400 mcg 200%Witamina B12 (Cyjanokobalamia) 12 mcg 480%Biotyna (D-biotyna) 45 mcg 90%Kwas
pantotenowy (D-pantotenian wapnia) 20 mg 333%

% RWS - Referencyjna wartość spożycia

ProducenteWitaminy Sp. z o.o.ul. Lwowska 31/10156-400 Oleśnica
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