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TERRANOVA LIVING MULTINUTRIENT KOMPLEKS 100
kapsułek
 

Cena: 103,79 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 kaps.

Postać kaps.

Producent Terranova Nutrition

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościTERRANOVA LIVING MULTINUTRIENT KOMPLEKS 100 kapsułekLiving Multinutrient to nadzwyczajny produkt
rewolucjonizujący myślenie o tym jak powinien wyglądać suplement wieloskładnikowy. Zawiera ponad 40 różnych: witamin, minerałów,
ziół, owoców i innych składników roślinnych. Wyjątkowość tej formuły podkreśla dbałość producenta o zapewnienie naturalnego
charakteru produktu. W tym celu wyeliminowane zostały wszystkie wypełniacze, substancje wiążące i inne sztuczne dodatki. Jest to z
resztą wyróżnikiem każdego suplementu diety Terranovy.Living Multinutrient powstał po to, by obdarować Cię oszałamiającym
bogactwem natury. Eksperci wybrali więc z całego świata te składniki, które tworzą razem holistyczny kompleks mający wykorzystać
wzajemne oddziaływania poszczególnych warzyw, owoców, ziół i innych fitonutrientów. Spirulina, owoc i liść rokitnika, kwiat i liść
lucerny, korzeń kurkumy oraz sok z liści pszenicy połączono z liśćmi zielonej herbaty, rukwi wodnej, jarmużu, mniszka, pokrzywy,
zielonego jęczmienia. Naturalny kompleks został jeszcze wzmocniony nasionami granatu, owocami jeżyny, czarnej maliny, acai.Ta
mieszanka warzyw, owoców i ziół jest tylko częścią niezwykłych kapsułek Living Multinutrient. Aby dostarczyć organizmowi jeszcze
więcej ważnych składników całość jest wzmocniona witaminami i minerałami, które są ważnym uzupełnieniem diety wymagającej
osoby. Pomagają one m.in. w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego (jod, witaminy B1, B2, B6, B12), układu odpornościowego
(cynk, selen, witaminy D, C), w utrzymaniu zdrowych kości (mangan, cynk, witamina D), w prawidłowej produkcji krwinek czerwonych
(witaminy B6, B12) i w zachowaniu zdrowej skóry (biotyna, niacyna, witamina A).Produkt jest pozbawiony nabiału, a także barwników i
sztucznych aromatów! Powstał z pasji do natury i jest odpowiedni dla wegetarian i wegan. Bez dodatku cukrów (zawiera naturalnie
występujące cukry).Dla kogo suplement diety Living Multinutrient Kompleks?Dla osób ceniących sobie naturalną i wegańską
suplementację opartą na wzorcach natury.Dla osób, które chcą uzupełnić dietę w składniki mineralne i witaminy wspomagające
prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, odpornościowego, zdrowie kości, skóry i produkcję krwi.Dla osób wymagających,
szukających wieloskładnikowego suplementu diety.Zalecane spożycieosoby dorosłe jedna (1) do trzech (3) kapsułek dziennie podczas
posiłku.WażneNie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie stanowi zamiennika zróżnicowanej diety.
Nie spożywać innych suplementów diety zawierających witaminę B6.SkładnikiKOMPLEKS MAGNIFOOD 900 mgw tym:Spirulina*
(Spirulina platensis) 200 mgLiść zielonego jęczmienia 150 mgStabilizowane otręby ryżowe 100 mgOwoc i liść rokitnika (liofilizowane
świeże) 50 mgOwoc Acai* (liofilizowany świeży) 50 mgKwiat i liść lucerny* (liofilizowane świeże) 50 mgLiść mniszka* (liofilizowany
świeży) 50 mgLiść pokrzywy (liofilizowany świeży) 50 mgKorzeń kurkumy* (liofilizowany świeży) 25 mgSok z liści pszenicy*
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(liofilizowany świeży) 25 mgLiść zielonej herbaty 25 mgLiść rukwi wodnej (liofilizowany świeży) 25 mgLiść jarmużu* (liofilizowany
świeży) 25 mgNasiona granatu 25 mgOwoc jeżyny* (liofilizowany świeży) 25 mgOwoc czarnej maliny (liofilizowany świeży) 25
mgWitamina C (L-askorbinian wapnia, magnezu, cynku) 250 mg / 313*Naturalna witamina E (octan d-alfa-tokoferylu – 150 IU) 101 mg /
842*Cynk (L-askorbinian cynku) 10 mg / 100*Cholina (dwuwinian choliny) 15 mgNaturalny betakaroten / mieszanina karotenoidów 4
mgWitamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 25 mg / 1786*Kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia) 25 mg / 417*Witamina B1
(monoazotan tiaminy) 20 mg / 1818*Witamina B2 (ryboflawina) 20 mg / 1429*Niacyna (amid kwasu nikotynowego) 20 mg /
125*Luteina 1 mgLikopen 1 mgBioflawonoidy cytrusowe 15 mgInozytol 15 mgArabinogalaktan z modrzewia 5,5 mgSelen (L-
selenometionina) 50 mcg / 91*Bor (boran sodu) 1 mgMiedź (glukonian miedzi (II)) 1,25 mg / 125*Mangan (diglicynian manganu) 1,5 mg
/ 75*Witamina A (palmitynian retinylu – 2500 IU) 751 mcg / 94*Kwas alfa liponowy 2 mgWitamina D3 (wegański cholekalcyferol z
porostów – 200 IU) 5 mcg / 100*Chrom (pikolinian chromu) 50 mcg / 125*Kwas foliowy (L-metylofolian wapnia) 200 mcg / 100*Jod
(jodek potasu) 150 mcg / 100*Biotyna (D-biotyna) 100 mcg / 200*Witamina B12 (metylokobalamina) 50 mcg / 2000*Wapń (cytrynian i
węglan wapnia) 50 mgMagnez (cytrynian i tlenek magnezu) 25 mgŻelazo (diglicynian żelaza (II)) 1,5 mgWitamina K (fitomenadion) 10
mcgProducentTERRANOVA NUTRITION
 

Galeria
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