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Mt Silor+B+J Krzem z borem i jodem 1000ml
 

Cena: 152,00 PLN

Opis słownikowy

Postać PŁYN

Producent INVEX REMEDIES

Opis produktu
 

  Opis

Suplement diety Silor+B+J jest produktem, którego zadaniem jest suplementacja krzemu, boru oraz jodu w organizmie.

Jod:

  pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych,
  przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego,
  pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego,
  pomaga zachować zdrową skórę,
  pomaga w prawidłowej produkcji hormonów tarczycy i w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy.

Suplement diety Silor+B+J, dzięki płynnej formule nie zawiera:

  - substancji przeciwzbrylających,
  - wypełniających i absorbujących,
  - zwiększających lepkość,
  - zapachowych,
  - barwiących.

Innowacyjność Invex Remedies:

  składniki aktywne w postaci monojonów,
  dobra rozpuszczalność w wodzie,
  płynna forma produktu.
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Składniki:

Woda, Kwas Ortokrzemowy stabilizowany Choliną, Regulator Kwasowości – Cytrynian Potasu – E332, Kwas Borowy, Jodek Potasu

Zalecane stosowanie: 3 x dziennie po 15 ml (miarka). Zalecaną ilość wymieszać z ½ szklanki wody. Po otwarciu przechowywać w
lodówce.

Zalecana dzienna porcja produktu (45 ml) zawiera: 12,63 mg krzemu(Si)*, 2,5 mg boru (B)* i 100µg jodu (J) (66,66% RWS)

*brak danych określających Referencyjne Wartości Spożycia

Pojemność: 1000 ml

Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut
zróżnicowanej diety. W utrzymaniu dobrej kondycji zdrowotnej duże znaczenie odgrywa zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb
życia. Produktu nie powinny stosować kobiety w ciąży i karmiące piersią, jak również dzieci poniżej 3 roku życia.

Podmiot odpowiedzialny: Invex Remedies Sp. z o. o., al. Solidarności 34, 25-323 Kielce

Przechowywanie: przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
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