
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

SWANSON BETA CAROTENE 10000 IU 100 kapsułek
 

Cena: 13,75 PLN

Opis słownikowy

Producent SWANSON

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościSWANSON BETA CAROTENE 10000IU 100 kapsułekŚwiatowej klasy suplement na bazie czystego beta karotenu! Każda
porcja stanowi źródło aż 10 000 IU witaminy A, której wpływ na organizm jest bardzo duży. Sprzyja bowiem utrzymaniu prawidłowego
widzenia, ale także uczestniczy w procesie specjalizacji nowych komórek organizmu oraz w przemianach metabolicznych żelaza
organicznego. Oczywiście, jedną z najważniejszych jej ról jest wzmocnienie układu odpornościowego, a tym samym skuteczniejsza
walka z wszelkiego typu patogenami. Polecamy!Swanson Beta Carotene Vitamin A 10.000 IU – znakomity wybór dla osób, które
poszukują skutecznego sposobu na uzupełnienie nawet zwiększonych niedoborów witaminy A. Proponowany suplement bazuje na
czystym beta karotenie, który stanowi bogate źródło znakomicie przyswajalnej witaminy A. Właśnie z tego powodu, jest on tak często
wybierany przez sportowców, którzy wiedzą czego potrzebuje ich organizm.Swanson Beta Carotene Vitamin A 10.000 IU – jest to
preparat wysokiej klasy światowej marki, która znana jest z najwyższej jakości oraz skuteczności swoich produktów. Tajemnica tkwi w
zachowaniu wszelkich zasad produkcji, jak i najnowszych technologii, które pozwalają na uzyskanie tak znakomitych rezultatów. Każda
porcja to potężna dawka witaminy A, której niedobory mogłyby się przełożyć na znaczne problemy w funkcjonowaniu organizmu na
wielu jego płaszczyznach. Warto zatem zadbać o odpowiednią podaż, tej jednej z najważniejszych witamin. Sięgnij po to, co
najlepsze!Zalecane spożycieJedna kapsułka dziennie.WażneNie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.SkładnikiBeta
karoten, emulgator: olej sojowy, otoczka kapsułki: żelatyna, substancje utrzymujące wilgoć: glicerol, nośniki: żółty wosk pszczeli i
lecytyna sojowa, woda oczyszczona.

 

Suplement diety - Swanson Beta Karoten 10.000 IU  1 kapsu?ka ?elowadzienne referencyjnewarto?ci
spo?ycia

Beta Karoten 3030µg(ekwiwalentu retinolu)379%(w odniesieniu do Witaminy A)
ProducentSwanson Health ProductsFargo,ND 58108
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