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SINGULARIS FOLIAN 400MCG 90KAPS.
 

Cena: 58,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka 400 mcg

Postać kaps. z rośl.celulozy

Producent ACTIVEPHARM LABS SP. Z O.O. SP.K.

Opis produktu
 

UZYSKANY ZE STANDARYZOWANEGO EKSTRAKTU ORGANICZNYCH CYTRYN FOLIAN ORGANIC to suplement diety w postaci
kapsułek wegańskich dostarczający wysoko przyswajalnego dla naszego organizmu kwasu foliowego. Naturalnego kwasu foliowego
oraz 5-metylotetrahydrofolianu dostarcza ekstrakt ze skórek cytryny (Orgen®-FA), który jest standaryzowany na 5% zawartość kwasu
foliowego. FOLIAN ORGANIC jest suplementem diety przeznaczonym dla osób dorosłych i młodzieży powyżej 16. roku życia. Produkt
szczególnie polecany dla kobiet w wieku rozrodczym, w ciąży i planujących ciążę. FOLIAN ORGANIC to produkt wegański, wegetariański,
który nie zawiera konserwantów, sztucznych barwników i aromatów, rozpuszczalników, kukurydzy, pszenicy, mleka i przetworów
mlecznych. WŁAŚCIWOŚCI: Foliany: - pomagają w prawidłowej produkcji krwi, - pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji
psychologicznych, - przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, - pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego, - pomagają w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny, - pomagają w prawidłowej syntezie
aminokwasów. Dzienna porcja (1 kapsułka) zawiera: Orgen®-FA ekstrakt ze skórek cytryny zwyczajnej - 8 mg standaryzowany na 5%
kwasu foliowego (naturalny kwas foliowy, 5- metylotetrahydrofolian ) - 400 µg / 200% RWS* *RWS – Referencyjne Wartości Spożycia
zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 Sposób użycia: Zaleca się stosować 1 kapsułkę
dziennie, w czasie posiłku, popijając wodą. Ostrzeżenia: Produktu nie należy stosować przy nadwrażliwości (uczulenia) na którykolwiek
ze składników. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Nie należy stosować produktu po upływie daty
minimalnej trwałości. Stosowanie produktu w trakcie ciąży i w okresie karmienia piersią tylko po konsultacji z lekarzem. Suplement diety
nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zdrowy styl życia, w tym zróżnicowany sposób żywienia i
aktywność fizyczna stanowią podstawę zachowania dobrego stanu zdrowia. Ekonomia produktu: Butelka zawiera: 90 kapsułek
wegańskich - suplementacja 90 dni. Składniki: Substancja wypełniająca (inulina), składnik otoczki (hydroksypropylometyloceluloza) ,
substancja przeciwzbrylająca (sole magnezowe kwasów tłuszczowych – roślinne), kwas foliowy. Organiczny Folian Superior jest
naturalnym ekstraktem z cytryn standaryzowanym na minimalną zawartość kwasu foliowego 5% 385 owoców dojrzewających na
organicznych farmach z certyfikatem Soil Assocition jest niezbędnych do pozyskania 1kg kwasu foliowego. Wpływ i działanie kwasu
foliowego jest pod stałą i ścisłą kontrolą laborantów medycznych i mikrobiologów by stosowanie go jako suplementu diety było zawsze
bezpieczne i wartościowe dla naszego organizmu. Foliany są podatne na utlenianie, gwałtownie tracą aktywność w żywności i są w
dużym stopniu, do 90%, niszczone poprzez gotowanie. Kwas foliowy pobierany z żywności aby uzyskać pełną skuteczność
metaboliczną musi zostać zmetabolizowany do 5-metylotetrahydrofolianu (5-MTHF) Większość przyjmowanego folianu pochodzi z
syntetycznej wersji kwasu foliowego w suplementach oraz dodawanego do żywności. Dzisiaj wiemy, że kwas foliowy podlega
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złożonemu metabolizmowi oraz że wśród populacji istnieją różnice w zakresie zdolności do skutecznego metabolizowania kwasu
foliowego do jego bioaktywnej formy. Jedyny preparat posiadający dwie frakcje gwarantujące wysoką skuteczność preparatu.
*Naturalny kwas foliowy- dla osób z prawidłowym metabolizmem kwasu foliowego *5-metylotetrahydrofolian- forma aktywna
niewymagająca metabolizowania skuteczna dla osób z prawidłowym metabolizmem jak i z upośledzeniem *Naturalne pochodzenie ze
skórek cytryn organicznych *Standaryzacja na minimalną zawartość substancji aktywnej  
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