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LIQUID WITAMINY I MINERAŁY PŁYN 473 ML
 

Cena: 99,98 PLN

Opis słownikowy

Postać PŁYN

Producent NOW FOODS

Opis produktu
 

  Witaminy i minerały w formie płynnej
  Wysoka skuteczność szybko przyswajane
  Dodane substancje flto-odżywcze
  Stabilizowany białkami ryżu
  Bez zawartości żelaza
  Zawiera ksylitol
  Produkt właściwy dla diety wegetariańskiej

Kompleksy multiwitaminowe pozwalają uzupełnić niedobory odżywcze w naszej codziennej diecie. W czasach obecnych, nasze posiłki
składają się często z przetworzonych pokarmów a tempo życia jest szybkie, wielu z nas w ciągu dnia nie spożywa. rekomendowanych
ilości witamin, minerałów i innych substancja odżywczych. Kompleksy multiwitaminowe pozwalają uzupełnić obszary których
współczesna dieta nie zapewnia. Nasz preparat jest tak skomponowany aby zapewnić najwięcej wartości odżywczych dla naszego
organizmu. Unikalna formułą którą państwu przedstawiamy, wzbogacona jest białkiem z ryżu niełuskanego, który pomaga w
maksymalnym przyswajaniu witamin. minerałów i substancji fito-odżywczych.

Skład:

· Ryboflawina (witamina B2) - 10mg
· Witamina B3 (z niacynamidy) - 25mg
· Witamina B6 (z chlorowodorku pirydoksyny) - 10mg
· Folian (jako kwas foliowy) - 400mcg
· Witamina B12 (jako cjanokobalamina) - 100mcg
· Biotyna - 100mcg
· Witamina B5 (z d-pantotenianu wapnia) - 25mg
· Wapń (jako węglan wapnia) - 25mg
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· Jod (z alg) (Laminaria digitata) - 75mcg
· Magnez (jako tlenek magnezu) - 10mg
· Cynk (z chelatu kwasu aminowego) - 3mg
· Selen (z Selenopure, L-selenomentionina) - 15mcg
· Mangan (jako chelat kwasu aminowego manganu) - 2mg
· Chrom (z Chromium Chelavite AAC) - 10mcg
· Potas (z chlorydu potasu) - 25mg
· Sproszkowany sok pomarańczowy - 100mg
· Vitaberry HI-ORAC mieszanka owocowa - 50mg
· Sok z aloesu - 50mg
· Minerały koloidalne (kwas fulwonowy) - 50mg
· Koncentrat białka ryżowego - 30mg
· Cholina (z dwuwinianu choliny) - 25mg
· Inozytol - 25mg
· Algi (Larninaria digitata) - 15mg
· Ekstrakt z pestek winogrona - 10mg
· Bioflawonoidy cytrusowe - 10mg
· Luteina (z ekstraktu z nagietka lekarskiego) - 100mcg
· Likopen (z ekstraktu z pomidorów) - 100mcg

Sposób użycia: Dobrze wstrząsnąć Jako suplement diety, dorośli: 1 łyżeczka (15ml),1-2 razy dziennie, razem z posiłkiem. Dzieci powyżej
4 roku życia: 1 łyżeczka (15 ml),1 - 2 razy dziennie, razem z posiłkiem.
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