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REKARNIVAL 30 kapsułek
 

Cena: 18,95 PLN

Opis słownikowy

Producent GLENMARK DISTRIBUTORS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

 REKARNIVAL 30 kapsułek

 

 

Suplement diety uzupełniający dietę w L-karnitynę.

Składniki

winian L-karnityny, sproszkowane kwasy tłuszczowe OMEGA-3 65%, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, chlorowodorek
pirydoksyny; skład kapsułki: żelatyna, barwnik (dwutlenek tytanu).

 

  

Składnik

  

 1 kapsułka

  

% RWS**

  

L-karnityna

  

300 mg

  

-
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Sproszkowane kwasy tłuszczowe OMEGA 3:

           - kwas eikozapentaenowy (EPA)

           - kwas dokozaheksaenowy (DHA)

  

150 mg

40,95 mg

26,85 mg

  

-

  

Witamina B6

  

1,05 mg

  

75%

* normy zalecanego dziennego spożycia do celów znakowania żywności

**RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

 

Właściwości

Uzupełnia dietę w L-karnitynę u osób u których może wystąpić niedobór spowodowany np.:

zmniejszonym wchłanianiem, metabolizmem i transportem L-karnityny;

niedostateczną ilością w diecie składników warunkujących metabolizm L-karnityny (np. żelazo, witaminy C, B6 i niacyna);

zmniejszoną ilością L-karnityny w diecie (np. dieta wegetariańska);

stosowaniem niektórych leków, np. kwasu walproinowego;

zwiększonym wydalaniem L-karnityny z moczem;

zwiększonym zapotrzebowaniem na L-karnitynę, np. podczas wysiłku fizycznego, stosowania diety bogatotłuszczowej.

Przeznaczony dla osób dorosłych.

 

Zalecane spożycie

1 kapsułka dziennie.

 

Ważne

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.

Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.
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Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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