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WITAMINY I MINERAŁY PRODIAB 30 kapsułek
Cena: 9,90 PLN
Opis słownikowy
Producent

BIOTON S.A.

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Opis produktu
WłaściwościWITAMINY I MINERAŁY PRODIAB 30 kapsułekpotrzebujących uzupełnić dietę w witaminy i składniki mineralne, zwłaszcza
w okresie choroby, osłabienia, intensywnego wysiłku fizycznego i umysłowego,chcących wesprzeć układ odpornościowy w walce z
infekcjami oraz mających większą ekspozycję na bakterie i wirusy,narażonych na zwiększone działanie wolnych rodników (stres,
zanieczyszczone środowisko, zła dieta, palenie papierosów, opalanie), chcących wzmocnić układ krążenia,mających problemy z
metabolizmem makroskładników oraz utrzymaniem prawidłowego poziomu cukru we krwi.Witaminy i minerały to związki, które są
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Spełniają one ważne funkcje regulujące i wspomagające metabolizm, biorą
udział w licznych przemianach biochemicznych. Organizm ludzki potrzebuje niewielkich ilości witamin i minerałów, jednak nie jest zdolny
do ich syntezy. W związku z tym musi je otrzymywać wraz z pożywieniem albo w postaci odpowiednich preparatów.Suplement diety
WITAMINY I MINERAŁY prodiab to źródło ważnych dla zdrowia witamin i składników mineralnych wzbogacony o ekstrakt z czerwonego
wina zawierający resweratrol, znany zkorzystnego wpływu na układ krążenia. Produkt dostarcza dużych ilości antyoksydantów takich jak
witamina C, E, cynk, selen wspomagających organizm w walce z wolnymi rodnikami. Witaminy B6, B12, D3, foliany oraz cynk i selen
wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Ponadto witamina D3 bierze udział w procesie przebiegu odpowiedzi
zapalnej organizmu. Kwas pantotenowy oraz foliany przyczyniają się do redukcji uczucia zmęczenia i znużenia. Biotyna, niacyna oraz
witaminy B1 i B2 pomagają w sprawnym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz przyczyniają się do prawidłowego pozyskiwania
energii w procesach metabolicznych. Chrom i cynk biorą udział w procesach związanych z prawidłowym metabolizmem
makroskładników. Ponadto chrom pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi.Zalecane spożycie1 kapsułka
dziennie, podczas lub po posiłku.WażnePreparat nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia są ważne dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia.Nie stosować w okresie ciąży
i karmienia piersią.Składnikisubstancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna, witamina C (kwas L-askorbinowy), żelatyna, siarczan
cynku siedmiowodny, witamina E (octan DL-α-tokoferylu), niacyna (amid kwasu nikotynowego), suchy ekstrakt etanolowo-wodny ze
skórki owoców czerwonego wina (Vitis vinifera) standaryzowany na zawartość 30% resweratrolu, kwas pantotenowy (D-pantotenian
wapnia), witamina D3 (cholekalcyferol), substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe wyższych kwasów tłuszczowych, witamina B6
(chlorowodorek pirydoksyny), witamina B2 (ryboflawina), witamina B1 (monoazotan tiaminy), barwniki – dwutlenek tytanu, tlenki i
wodorotlenki żelaza, kwas foliowy (kwas L-pteroilomonoglutaminowy), witamina B12 (cyjanokobalamina), selenian (IV) sodu, barwnik –
indygotyna, chlorek chromu (III) sześciowodny, biotyna.ProducentBIOTON S.A.Macierzysz, ul. Poznańska 1205-850 Ożarów Mazowiecki
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