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Biovital Zdrowie Plus, płyn doustny, 1000 ml
 

Cena: 47,75 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 1000 ml

Postać płyn

Producent EGIS PHARMACEUTICALS PLC

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis
Biovital Zdrowie Plus, suplement diety dla dorosłych, które chcą zachować zdrowie oraz dobrą kondycję organizmu. Suplement diety
wskazany jest także dla osób przepracowanych, przemęczonych. Gęsty ekstrakt z owoców głogu poprawia ukrwienie i odżywienie
organizmu, obniża napięcie nerwowe, zwiększa dopływ tlenu. Mikro-kapsułkowane żelazo wykazuje dobrą przyswajalność bez
metalicznego smaku, nie barwi uzębienia, wpływa na prawidłowy transport tlenu do komórek, zmniejsza zmęczenie i odczucie stresu
oraz wspomaga tworzenie czerwonych krwinek. Kwas foliowy pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu homocysteiny (zdrowie
serca i naczyń krwionośnych). Tiamina, niacyna, witamina B6 potrzebne organizmowi w stanach zwiększonego wysiłku fizycznego i
psychicznego. Witamina C i E wspierają ochronę komórek organizmu przed działaniem wolnych rodników.

Zastosowanie
Uzupełnienie diety w składniki zawarte w suplemencie diety Biovital Zdrowie Plus.

Zalecane spożycie
Dziennie: 30 ml (2 łyżki stołowe).

Skład
Woda, nośnik: sorbitole, sok z białych winogron (odtworzony z koncentratu), barwnik: karmel, kwas L-askorbinowy, octan dl-alfa
tokoferolu, gęsty ekstrakt z owoców głogu, substancja konserwująca: sorbinian potasu, amid kwasu nikotynowego, substancja
konserwująca: benzoesan sodu, cukrzan żelaza(III), chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawiny 5-fosforan sodowy, monoazotan tiaminy,
kwas pteroilomonoglutaminowy, L-metylofolian wapnia.

Porcja dzienna zawiera: Gęsty ekstrakt z owoców głogu 52,5 mg, Żelazo 3,5 mg (25%)*, Kwas foliowy 200 µg (100%)*, Tiamina 1,5 mg
(136%)*, Ryboflawina 1,6 mg (114%)*, Niacyna 18 mg (112%)*, Witamina B6 2 mg (142%)*, Witamina E 6 mg (50%)*, Witamina C 87
mg(109%)*.
*%RWS – Referencyjna wartość spożycia
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Dodatkowe informacje

Nie należy przekraczać zalecanej porcji.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zalecana dzienna porcja produktu (30ml czyli 2 łyżki stołowe) zawiera 1g naturalnego cukru pochodzącego z soku z winogron.
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