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BICAPS MULTI 60 KAPS.
 

Cena: 49,90 PLN

Opis słownikowy

Postać kaps.

Producent FORMEDS SP. Z O.O.

Opis produktu
 

ilość porcji: 30

Suplement diety BICAPS® MULTI zawiera kompleksową kompozycję 13 witamin i 7 składników mineralnych w kapsułce bez żadnych
dodatków. Produkt odpowiedni dla wegetarian i wegan.

skład produktu

Porcja dzienna- 2 kapsułki zawiera (referencyjna wartość spożycia %):

  Witamina A- 800 µg (100 %),
  Witamina B1- 2,2 mg (200 %),
  Witamina B2- 2,8 mg (200 %),
  Niacyna (B3)- 32 mg (200 %),
  Kwas pantotenowy (B5)- 12 mg (200 %),
  Witamina B6- 2,8 mg (200 %),
  Biotyna (B7)- 100 µg (200 %),
  Folian (B9)- 200 µg (100 %),
  Witamina B12- 5 µg (200 %),
  Witamina C- 80 mg (100 %),
  Witamina D (D3)- 10 µg (200 %),
  Witamina E- 12 mg (100 %),
  Witamina K (K2 MK-7)- 75 µg (100 %),
  Chrom- 40 µg (100 %),
  Cynk- 10 mg (100 %),
  Jod- 150 µg (100 %),
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  Magnez- 150 mg (40 %),
  Mangan- 2 mg (100 %),
  Miedź- 1 mg (100 %),
  Selen- 55 µg (100 %).

Składniki: magnez (cytrynian magnezu), witamina C (kwas L- askorbinowy), niacyna (amid kwasu nikotynowego, kwas nikotynowy),
witamina K (mikrokapsułkowany menachinon-7), witamina E (bursztynian D- alfa- tokoferylu), cynk (cytrynian cynku), kwas pantotenowy
(D- pantotenian wapnia), witamina B6 (P-5-P 5'-fosforan pirydoksalu), mangan (glukonian manganu), witamina D (mikrokapsułkowany
cholekalcyferol z porostów), witamina B2 (ryboflawina), witamina B1 (chlorowodorek tiaminy), miedź (glukonian miedzi), pullulan
(otoczka kapsułki), witamina A (octan retinylu), folian (L-metylofolian wapnia), jod (jodek potasu), selen (L-selenometionina), biotyna (D-
biotyna), chrom (chlorek chromu), witamina B12 (metylokobalamina).

sposób użycia

Spożyć 2 kapsułkI 1 raz dziennie w trakcie posiłku.

Ilość kapsułek w opakowaniu: 60.
Ilość porcji w opakowaniu: 30.
Zawartość opakowania netto: 43,98 g.
Zawartość 1 kapsułki netto: 733 mg.
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