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SOLGAR EARTH SOURCE MULTI - SKŁADNIKOWY 60
tabletek
Cena: 107,00 PLN
Opis słownikowy
Producent

SOLGAR

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Opis produktu
WłaściwościSOLGAR EARTH SOURCE MULTI - SKŁADNIKOWY 60 tabletekAbsolutnie wyjątkowy preparat zawierający skoncentrowaną
i wystandaryzowaną mieszankę składników – plonów ziemi. Earth Soure – jest spiżarnią Matki Natury, z której czerpiemy wszystkie
znaczące dla naszego zdrowia składniki. Oprócz pełnego składu witamin i minerałów znajdziemy w preparacie: bioflawonoidy
cytrusowe, pędy jęczmienia i pszenicy, chlorellę, błonnik, bromelainę, enzymy trawienne, zioła w tym żeń-szeń, imbir, oleje z ogórecznika i
lnu. Jest to żywa reklama skutecznych zdrowotnie składników odżywczych, których źródłem jest Matka Natura.Zalecane spożycie2
tabletki dziennieWażneProdukt nie zawiera:drożdży, produktów mlecznych i jest produkowany bez użycia sztucznych substancji
konserwują¬cych i zapachowychSkładnikiDwie (2) tabletki zawierają:Wapń (węglan wapnia, askorbinian wapnia, cytrynian wapnia) 166,6
mgSpirulina sproszkowana 666,6 mgWitamina C (L-askorbinian wapnia) 666,6 mgMagnez (tlenek magnezu, cytrynian magnezu) 83,3
mgWitamina E (166,6 IU, bursztynian D-alfa tokoferylu) 112 mg ekwiwalentu alfatokoferoluSproszkowane zielone pędy jęczmienia 73,3
mgSproszkowany olej lniany (z siemienia lnianego) 66,6 mgSproszkowane zielone pędy pszenicy 66,6 mgSproszkowana chlorella
(rozerwane ściany komórkowe) 66,6 mgBioflawonoidy cytrusowe 6,6 mgCynk (pikolinian cynku) 10 mgŻelazo (diglicynian żelaza) 12
mgSproszkowany korzeń żeń-szenia syberyjskiego (Eleutherococcus senticosus)33,3 mgBor (kwas cytrynowy, kwas borowy) 0,6
mgSproszkowany olej z nasion ogórecznika 33,3 mgSproszkowany olej z pestek słonecznika 33,3 mgKwas pantotenowy (witamina B5,
D-pantotenian wapnia) 16,6 mgCholina (dwuwinian) 14 mgRutyna 33,3 mgGlicyna 30 mgAktywna sproszkowana baza ziołowa (Korzeń
Echinacea purpurea, nasionaostropestu plamistego (Silybum marianum), korzeń imbiru (Zingiber officinale),owoce pieprzu kajeńskiego
(Capsicum frutescens) 22 mgWitamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 16,6 mgMangan (glukonian manganu) 2,6 mgTiamina
(witamina B1, monoazotan tiaminy) 16,6 mgPektyna jabłkowa 16,6 mgDwuwodzian kwercetyny 16,6 mgSproszkowany błonnik owsiany
16,6 mgRyboflawina (witamina B2, ryboflawina i pięciofosforan ryboflawiny) 18,4 mgInozytol 16,6 mgNiacyna (witamina B3, amid kwasu
nikotynowego) 16,6 mg ekwiwalentuniacynyChlorowodorek betainy 13,2 mgSproszkowana bromelaina (z ananasów – 1333,2 jednostek
GDU/g) 13,3 mgSproszkowany ząbek czosnku 6,6 mgKompleks hesperydyny 6,6 mgBeta-karoten naturalny 3,6 mgLipaza 3,3
mgAmylaza 3,3 mgL-glutation 3,3 mgSproszkowany chlorofil 2,6 mgMiedź (glukonian miedzi) 320 µgCelulaza 1,6 mgPapaina (z papai –
2000 jednostek USP/mg) 13,3 mgChrom (pikolinian chromu) 60 µgKwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy) 266,6 µgWitamina
B12 (cyjanokobalamina) 160 µgJod (jodek potasu) 100 µgBarwnik: kompleksy miedziowe chlorofili (D-biotyna) 32 µgSelen (Lselenometionina) 16 µgWitamina D2 (266,6 IU, ergokalcyferol) 6,6 µgoraz Naturalne substancje pomocniczeProducentSolgar Polska Sp.
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