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SINGULARIS ŻELAZO KOMPLEKS 25MG 90 KAPS.
 

Cena: 61,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Postać kaps. z rośl.celulozy

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

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety ŻELAZO KOMPLEKS SUPERIOR składa się z żelaza w postaci bisglicynianu żelaza w celu zapewnienia maksymalnego
wchłaniania. Nie powoduje zaparć ani podrażnień jelitowo-żołądkowych.

Preparat zawiera BIOACTIVE COMPLEX TM, którego składniki pozytywnie wpływają na wchłanianie żelaza, regulują perystaltykę jelit oraz
dostarczają łatwo przyswajalnych składników mineralnych. Preparat przeznaczony dla osób o zwiększonym zapotrzebowaniu na żelazo
w tym kobiety w ciąży.

Sposób użycia:
Zalecane dzienne spożycie - Osoby dorosłe zaleca się stosowanie 1 kapsułki dziennie podczas posiłku.
Ostrzeżenia: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na którykolwiek ze składników produktu. Kobiety w ciąży, matki
karmiące oraz osoby zażywające leki lub chore powinny przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem. Nie
przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Dostępne opakowania:
Kapsułki - 90 kapsułek żelatynowych

Ekonomia produktu:
Butelka zawiera:
90 kapsułek - suplementacja 90 dni

Składniki:
bisglicynian żelaza, kwas l- askorbinowy, inulina (korzeń cykorii), chlorella (chlorella pyrenoidosa), spirulina (arthrospira platensis),
hydroksypropylometyloceluloza (składnik otoczki)
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Żelazo wspomaga: prawidłową produkcję czerwonych krwinek i hemoglobiny, prawidłowy transport tlenu w organizmie. prawidłowe
funkcjonowanie układu odpornościowego, proces podziału komórek.

Preparat zawiera BIOACTIVE COMPLEX TM, którego specjalnie dobrane składniki:
Witamina C – wspiera wchłanianie żelaza, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i nerwowego,
Spirulina – składa się z łatwo przyswajalnego białka, posiada wszystkie niezbędne dla organizmu aminokwasy oraz liczne witaminy i
minerały,
Chlorella – odżywia organizm i ma pozytywny wpływ na produkcję komórek krwi, wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu
pokarmowego i wątroby,
Inulina – wpływa na perystaltykę jelit.

1 kapsułka (dzienna porcja) zawiera:
Żelazo (bisglicynian żelaza) – 25mg, mg- % RWS*
BIOACTIVE COMPLEX TM – 300 mg
Spirulina (Arthrospira platensis) – 50mg
Chlorella (Chlorella pyrenoidosa) – 50mg
Witamina C (kwas l-askorbinowy) – 100mg
Inulina (korzeń cykorii) 100mg
* % realizacji Referencyjnych Wartości Spożycia

Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zrównoważony sposób żywienia i prowadzić zdrowy tryb życia.
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