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Singularis Spirulina 700 mg 120 Kapsułek
 

cena: 48,50 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Postać kapsułki wegańskie

Producent SINGULARIS-HERBS CORP. USA

Wysyłka 2-3 dni

Opis produktu
 

Spirulina to szmaragdowozielone mikroalgi, posiadające niezwykłe wartości odżywcze. Jest jednym z najbardziej naturalnych źródeł
substancji odżywczych. W swoim składzie zawiera bardzo dużo łatwo przyswajalnego białka roślinnego, węglowodanów, minerałów i
witamin, dlatego jest bardzo cenna w diecie wegetariańskiej. Spirulina przez swoje właściwości ma również pozytywny wpływ na wygląd
skóry, włosów i paznokci.
SPIRULINA SUPERIOR 700 mg to wysoka dawka substancji odżywczych, które pozytywnie wpływają na odnowę i rozwoju ludzkich
komórek. Włączenie spiruliny do codziennej diety zaleca się osobom chcącym uzupełnić swoją dietę o cenne składniki. SPIRULINA
SUPERIOR 700 mg w opakowaniu 60 kapsułek dzięki zastosowaniu kapsułek roślinnych polecana jest w szczególności weganom i
wegetarianom, a obie wersje 60 i 120 kapsułek dedykowane są sportowcom oraz osobom starszym będącym na diecie oraz wszystkim
potrzebującym wzmocnienia, oczyszczenia i zwiększenia wydolności organizmu.

Suplement przeznaczony jest dla osób dorosłych i młodzieży po 12 roku życia.

SPIRULINA:
• wspomaga pracę wątroby,
• wspomaga naturalne mechanizmy obronne,
• dostarcza aminokwasy podczas stosowania diety niskobiałkowej,
• pomaga utrzymać prawidłowy poziom cukru we krwi,
• zabezpiecza rozkład skrobi, która nie rozłożona przechodzi przez jelita i wspomaga ich pracę,
• pozytywnie wpływa na witalność organizmu.

Dawka w 1 kapsułce:
700 mg.

Czas suplementacji:
30 – 120 dni.
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Postać suplementu:
Kapsułki wegańskie.

4 kapsułki zawierają:
spirulina (Arthrospira platensis) - 2800 mg.

Składniki:
Spirulina, celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropylometyloceluloza, sole magnezowe kwasów tłuszczów (substancja
przeciwzbrylająca).
Produkt został zoptymalizowany pod względem bezpieczeństwa zastosowanych składników pomocniczych.

Sposób użycia:
Zaleca się stosowanie 1 kapsułki 4 razy dziennie, podczas posiłku lub bezpośrednio po jedzeniu.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zrównoważony sposób żywienia i prowadzić zdrowy tryb życia.

UWAGA - PROMOCJA CENOWA PREPARATÓW MARKI SINGULARIS WYŁĄCZNIE DO WYCZERPANIA
ZAPASÓW

BioMed24.pl gwarantuje ponadto szybką, bezpieczną i darmową dostawę zamówionych preparatów. Zapewniamy także
przechowywanie i transport w kontrolowanych warunkach, gwarantujących zachowanie pełni właściwości.

Zdrowy Wybór - BioMed24.pl 
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