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ZDROVITAL Tonik wzmacniający 900 ml
 

Cena: 25,90 PLN

Opis słownikowy

Producent NATUR PRODUKT PHARMA SP.Z.O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

 

ZDROVITAL Tonik wzmacniający 900 ml

 

ZDROVITAL Tonik zawiera wyciąg z korzenia żeń-szenia, niezbędne witaminy i minerały. 

ZDROVITAL Tonik jako uzupełnienie diety osób po 45 r.ż. o niskiej aktywności fizycznej w celu zwiększenia sił witalnych organizmu.  

Odpowiednia kompozycja witamin, minerałów i wyciągu z korzenia żeń-szenia sprzyja optymalnej pracy serca, układu krążenia i układu
nerwowego, dodaje sił.  

ZDROVITAL Tonik pomaga zachować dobrą kondycję fizyczną i psychiczną.

Żelazo jest niezbędne do budowy właściwej struktury czerwonych ciałek krwi i utrzymywania prawidłowego poziomu hemoglobiny.  

Hemoglobina odpowiada za transport tlenu, który wpływa pozytywnie na zwiększenie energii.

Wyciąg z korzenia żeń-szenia zawiera ginsenozydy, które usprawniają funkcjonowanie organizmu. Wpływają na zwiększenie
koncentracji.  

Poprzez zwiększenie przepływu tlenu we krwi wyciąg z korzenia żeń-szenia wpływa energetyzująco i pobudzająco na organizm.
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Witaminy z grupy B (B1, B2, B6, B12, PP) przeciwdziałają procesom starzenia się organizmu, wzmacniają i tonizują system nerwowy,
biorą udział w procesach krwiotwórczych oraz w dostarczaniu energii do komórek mięśnia sercowego.

Witamina C wzmacnia i uelastycznia naczynia włosowate odpowiedzialne za prawidłowe dotlenienie serca i mózgu.

 

Zalecane spożycie

Stosować doustnie 2 razy dziennie po jednej łyżce stołowej (2x15ml).Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Stosować doustnie 2 razy dziennie po jednej łyżce stołowej (2x15ml).Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 

Składniki

Zawartość składników odżywczych w 30 ml Witamina C 60 mg Niacyna(witamina PP) 18 mgEN Kwas pantotenowy 6 mg Witamina B6 2
mg Witamina B2 1,6 mg Witamina B1 1,4 mg Folacyna 200 µg Biotyna 150 µg Witamina B12 1 µg Żelazo 2,55 mg30 ml ZDROVITAL
zawiera: 400 mg ekstraktu z żeń-szenia (=60mg korzenia żeń-szenia) 

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

