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SPOTR FORMULA - MULTIWITAMINA, 500 ML
 

cena: 78,99 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Producent yango

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

Sport Formula zawiera wyselekcjonowaną mieszankę 20 aminokwasów, bez których funkcjonowanie komórek organizmu byłoby
niemożliwe. Aminokwasy wpływają na produkcję hormonów, płynów ustrojowych i enzymów. Niedobór aminokwasów może być
niebezpieczny dla zdrowia i objawiać się między innymi obniżoną odpornością.
Sport Formula oferuje w składzie również 21 sproszkowanych składników: żeń-szeń, lucerna, brokuły, lecytyna, spirulina, zielona herbata,
pestki winogron, owoce noni, żurawina, jagody goji, keton malinowy, acerola, borówki, jagody acai, owoce granatu, bioflawonoidy
cytrusowe, likopen, koenzym Q10, ginkgo biloba, aloes.

Produkt profesjonalny dedykowany sportowcom.

Witaminy + Minerały + Aminokwasy + SuperFoods

Aminokwasy wspomagają regenerację i wzrost mięśni
Uzupełnia dietę w kilkadziesiąt substancji odżywczych
Żeń-szeń i zielona kawa dodają energii
L-karnityna przyspiesza spalanie tłuszczu

Sposób użycia:

15 ml codziennie rano, wstrząsnąć przed użyciem. Po otwarciu przechowywać w lodówce. Spożyć w ciągu 2 miesięcy od otwarcia.

Składnik aktywny 15 ml - dawka dzienna % ZDS*
Witamina A 800 ug 100%
Witamina C 500 mg 833%
Witamina D3 20 ug 400%
Witamina E 48 mg 480%
Witamina B1 30 mg 2143%
Witamina B2 30 mg 1876%
Witamina B3 20 mg 167%

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.biomed24.pl


 
FutureMed

Ul. Ostrowiecka 7A, Sienno
+48 22 228 20 13

 

Witamina B6 20 mg 1000%
Witamina B9 (kwas foliowy) 400 ug 200%
Witamina B12 10 ug 10000%
Witamina B7 (biotyna) 400 ug 267%
Witamina B5 (kwas pantotenowy) 30 mg 500%
Witamina K2-mk7 75 μg 100%
Wapń 45 mg 5,6%
Magnez 13 mg 4,3%
Cynk 7 mg 47%
Selen 55 ug -
Miedź 1 mg -
Mangan 2 mg -
Chrom 200 ug -
Potas 107 mg -
Jod 75 ug 50%
Żelazo 3,5 mg 25%
Cholina 12,5 mg -
Inozytol 25 mg -
PABA 6 mg -
Luteina 10 mg -
Zeaksantyna 2,5 mg -
Aminokwasy (Sport Amino) 1500 mg -
Mieszanka Sport Green 75 mg -
ZDS - zalecane dzienne spożycie

Składniki:

woda wielokrotnie filtrowana, fruktoza, hydrolizat kolagenu (zawiera aminokwasy: L-glicyna, L-prolina, L-alanina, L-hydroksyprolina, kwas
L-glutaminowy, L-arginina, kwas L-asparaginowy, L-seryna, L-lizyna, L-leucyna, L-walinia, L-treonina, L-fenyloalanina, L-izoleucyna, L-
hydroksylizyna, L-metionina, L-histydyna, L-tyrozyna, L-cysteina), kwas L-askorbinowy, glukonian wapnia, cytrynian potasu, glukonian
magnezu, aromat (naturalna pomarańcza), kofeina bezwodna, żeń-szeń, kwas jabłkowy, glukonian cynku, stewia (glikozydy stewiolowe),
monoazotan tiaminy, ryboflawina, niacyna, chlorowodorek pirydoksyny, kwas pantotenowy, glukonian żelazawy, L-dwuwinian choliny,
inozytol, kwas cytrynowy, środki konserwujące (sorbinian potasu, benzoesan sodu ), octan dl-alfa tokoferylu, glukonian manganu,
cholekalcyferol, luteina, glukonian miedzi,
wanilia, kwas 4-aminobenzoesowy (PABA), palmitynian retinylu, zeaksantyna, emulgator (guma ksantanowa), pikolinian chromu, tauryna,
L-karnityna, L-glutamina, beta-karoten, kwas foliowy, biotyna, jodek potasu, selenin sodu, cyjanokobalamina, menachinon, sproszkowana
lucerna, sproszkowane brokuły, sproszkowana lecytyna, sproszkowana spirulina, sproszkowana zielona herbata, sproszkowane pestki
winogron, sproszkowane owoce noni, sproszkowana żurawina, sproszkowane jagody goji, sproszkowane ketony malinowe,
sproszkowane ziarna zielonej kawy, sproszkowane owoce aceroli, sproszkowane owoce borówki, sproszkowane owoce acai,
sproszkowane owoce granatu, bioflawonoidy cytrusowe, sproszkowany likopen, koenzym Q10, sproszkowany ginko biloba,
sproszkowany aloes.

Kategoria produktu:

Suplement diety

Podmiot odpowiedzialny:

YANGO Sp. z o.o.
ul. Granitowa 3/14
02-681 Warszawa
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