Apteka Zawiszy Czarnego
ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

ZESTAW Xenico na odporność: 2x BIO OMEGA3 + D2000 60
kaps, 4x XENIVIT BIO WITAMINA C 1000 30 kaps
Cena: 89,00 PLN
Opis słownikowy
Producent

XENICO PHARMA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Opis produktu
WłaściwościZESTAW Xenico na odporność: 2x BIO OMEGA3 + D2000 60 kaps, 4x XENIVIT BIO WITAMINA C 1000 30 kapsBIO
Omega3 + D2000, 60 kapsułekPreparat uzupełnia dietę w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe Omega-3 w tym 33% EPA (kwas
eikozapentaenowy) i 22% DHA (kwas dokozaheksaenowy), które przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca.Produkt nie
zwiera cukru, soli, glutenu, kazeiny i laktozy.Wyprodukowany bez użycia sztucznych substancji konserwujących, zapachowych oraz
zbędnych barwników.Preparat bezpieczny dla diabetyków.XeniVIT bio Witamina C 1000 30 kaps.To suplement diety zawierający w
jednej kapsułce 1000 mg witaminy C pochodzącej z różnych źródeł (czysta oraz naturalna witamina C). Preparat charakteryzuje się
wysoką przyswajalnością i absorpcją, zawiera unikatową kombinację składników w postaci Formuły BRCTM, którą tworzą: witamina C
(kwas L-askorbinowy), ekstrakt z dzikiej róży (naturalne źródło witaminy C) oraz ekstrakt z gorzkiej pomarańczy zawierający
bioflawonoidy cytrusowe.Preparat przeznaczony jest dla osób dorosłych, w czasie zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C –
szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Rekomendowany sportowcom, osobom pracującym fizycznie, narażonym na stres i palącym
papierosy.Zalecane spożycieBIO Omega3 + D2000, 60 kapsułekOsoby dorosłe - 1 kapsułka dziennie.XeniVIT bio Witamina C 1000 30
kaps.spożywać 1 kapsułkę w porze najbardziej oddalonej od posiłków zawierających owoce, warzywa lub inne źródła naturalnej
witaminy C popijając dużą ilością wody.SkładnikiBIO Omega3 + D2000, 60 kapsułekolej rybi TASA OmegaTM(33% EPA, 22% DHA),
żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć – glicerol, witamina E (octan DL-alfa tokoferylu), witamina D3 –
Quali0-D®(chlorekalcyferol)XeniVIT bio Witamina C 1000 30 kaps.witamina C (kwas L-askorbinowy), hydroksypropylometyloceluloza
(HPMC) – kapsułka roślinna Vcaps®, ekstrakt z owoców dzikiej róży (Rosa canina) standaryzowany na 70% witaminy C, ekstrakt z
gorzkiej pomarańczy (Citrus aurantium) standaryzowany na 90% bioflawonoidów, BIOPERINE® ekstrakt z czarnego pieprzu,
standaryzowany na 95% piperyny.SKŁADNIK 1 kapsułkaEkstrakt z owoców dzikiej róży 100 mg, w tym Witamina C 70 mgEkstrakt z
gorzkiej pomarańczy 10 mg, w tym: Bioflawonoidy cytrusowe 9 mgWitamina C 930 mgBIOPERINE® ekstrakt z czarnego pieprzu 1 mg, w
tym: piperyna 0,95 mgProducentXENICO PHARMA Sp. z o.o.ul. A. Gdacjusza 24A54-515 Wrocław
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