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Asparaginian CardioDuo, 50 tabletek
 

Cena: 10,12 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 tabletek

Postać tabletki

Producent UNIPHAR SP Z O.O.

Rejestracja Dietetyczny środek spożywczy

Opis produktu
 

Opis
Asparginian CardioDuo, suplement diety w formie tabletek dla osób dorosłych, preparat magnezowo-potasowy, przeznaczony dla osób
dorosłych jako wsparcie i wzmocnienie ich zdrowia. Asparginian CardioDuo wzbogacono o wyciąg z głogu, żelazo, Witaminę C, Witaminę
E i 8 witamin z grupy B.

Działanie
Asparginian CardioDuo, wspiera:

właściwe ciśnienie oraz prawidłową produkcję czerwonych krwinek i hemoglobiny,
prawidłową pracę serca,
prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych,
sprawność umysłową, dobry wzrok i wydolność fizyczną.

Stosowanie
2 razy dziennie po 1 tabletce
Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej.

Składniki
Chlorek potasu; węglan magnezu; kwas asparaginowy; kwas L-askorbinowy; inulina; amid kwasu nikotynowego; standaryzowany wyciąg
z owoców głogu; skrobia ziemniaczana; octan D-alfa-tokoferylu; D-pantotenian wapnia; chlorowodorek pirydoksyny; ryboflawina;
monoazotan tiaminy; glukonian żelaza; kwas pteroilomonoglutaminowy; D-biotyna; cyjanokobalamina; barwniki: dwutlenek tytanu,
azorubina; substancje glazurujące: wosk carnauba, wosk pszczeli biały.

Zawartość w 2 tabletkach: magnez – 72,00 mg (19,2%); żelazo – 2,10 mg (15,0%); potas – 300,00 mg (15,0%); wyciąg z owoców głogu
– 15,40 mg (-); witamina C – 53,30 mg (66,6%); witamina E ( mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu) – 8,00 mg (66,7%); witamina B1 tiamina
– 0,73 mg (66,4%); witamina B2 ryboflawina – 0,93 mg (66,4%); witamina B3 (PP) niacyna – 10,66 mg (66,6%); witamina B5 kwas
pantotenowy – 4,00 mg (66,7%); witamina B6 pirydoksyna – 0,93 mg (66,4%); witamina B7 (H) biotyna – 33,33 µg (66,7%); witamina
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B9 kwas foliowy – 133,0 µg (66,5%); witamina B12 cyjanokobalamina – 1,65 µg (66,0%); asparaginian – 2,00 mg (-); inulina – 21,00
mg (-).
( % realizacji referencyjnych wartości spożycia RWS)
nie ustanowiono RWS – referencyjnych wartości spożycia

Przeciwwskazania
Nie stosować Asparginian CardioDuo w niewydolności nerek, podczas antybiotykoterapii, w czasie biegunki.

Przechowywanie
Chronić przed bezpośrednim światłem.
W suchym miejscu.
W oryginalnym opakowaniu.
W temperaturze poniżej 25°C.
W sposób niedostępny dla małych dzieci.

Ważne
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu.
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