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SOLGAR FEMALE MULTIPLE 60 tabletek
 

Cena: 72,90 PLN

Opis słownikowy

Producent SOLGAR

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościSOLGAR FEMALE MULTIPLE 60 tabletekFormuła wysokiej potencji witamin i minerałów dla kobietWskazaniaOpracowany
naukowo zestaw witamin i minerałów z myślą skutecznego uzupełnienia i zapewnienia odpowiedniego poziomu składników odżywczych
wymaganych dla potrzeb żywieniowych i metabolicznych organizmu kobiety.

Działanie

Dzięki zastosowaniu najlepiej przyswajalnych form składników o odpowiednio zbilansowanym, synergistycznym składzie uzyskujemy
skuteczne oddziaływanie na organizm zapewniając optymalny poziom zdrowotny.Tabletki Female Multiple nie zawierają cukru, skrobi,
drożdży, produktów mlecznych i są wytwarzane bez użycia sztucznych środków konserwujących, barwiących i smakowych.Produkt ten
w swoim składzie zawiera między innymi: żelazo (w postaci chelatu aminokwasowego o najlepszej przyswajalności), wapń i magnez
(również w postaci chelatów aminokwasowych), bor, chrom, witaminę K, bioflawonoidy cytrusowe i naturalny beta-karoten.Zalecane
spożycie1 tabletka dziennieWażneProdukt nie zawiera: cukru, soli, skrobi, drożdży, pszenicy, soi, glutenu, produktów mlecznych i jest
produkowany bez użycia sztucznych substancji konserwujących, zapachowych lub barwiących.Odpowiedni dla
wegetarian.SkładnikiKażda tabletka zawiera:Wapń (węglan, cytrynian, dwuglicynian ††) - 133,3 mgMagnez (tlenek, cytrynian,
dwuglicynian ††) - 133,3 mgWitamina C (kwas askorbinowy) - 133,3 mgWitamina E (400 IU, bursztynian d-alfa tokoferylu) - 89,3
mgCholina (dwuwinian) - 33,3 mgKwas Pantotenowy (pantotenian wapnia) - 26,6 mgInozytol - 33,3 mgBioflawonoidy Cytrusowe - 8,3
mgŻelazo (dwuglicynian żelaza †) - 6 mgNaturalny Betakaroten - 1,8 mgZawiera inne karotenoidy - 5 μgCynk (dwuglicynian††) - 5
mgWitamina B1 (Tiamina jako monoazotan tiaminy) - 16,7 mgWitamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) - 16,7 mgWitamina B3
(Niacyna, jako amid kwasu nikotynowego) - 20 mgWitamina B2 (ryboflawina, jako pięciofosforan ryboflawiny) - 16,7 mgSelen
(selenometionina) - 66,7 μgBiotyna - 100 μgWitamina B12 (cyjanokobalamina) - 66,7 μgMiedź (dwuglicynian††) - 500 μgMangan
(dwuglicynian††) - 0,7 mgBor (boran sodu, kwas cytrynowy) - 83,3 μgWitamina D (133 IU D2, ergokalcyferol) - 3,3 μgChrom (pikolinian) -
66,7 μgKwas Foliowy - 133,3 μgJod (jodek potasu) - 50 μgWitamina K (fitomenadion) - 6,7 μg† wyjątkowa postać żelaza chelatowego
(dwuglicerynian żelaza) uzyskana w celu osiągnięcia maksymalnego wchłaniania bez wywoływania podrażnienia żołądka i jelit oraz
zaparć, które często towarzyszą zażywaniu żelaza. Patent nr 4,599,152 Chelazomes.ProducentSolgar Polska Sp. z o.o,ul. Skarszewska
12,02-495 Warszawa.
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