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VITAMIN ELITE+DHA 90 KAPSUŁEK
 

cena: 41,80 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Producent formotiva

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

VITAMIN ELITE+DHA to precyzyjnie dobrany kompleks witaminowo-mineralny uzupełniony w cenne kwasy tłuszczowe z rodziny
omega-3, dedykowany osobom aktywnym fizycznie oraz sportowcom.

* pomaganie w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni (magnez, wapń, witamina D),
* przyczynianie się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia (foliany, kwas pantotenowy, magnez, niacyna, ryboflawina, witamina
B12, B6, C, żelazo),
* pomaganie w utrzymaniu zdrowych kości (cynk, fosfor, magnez, mangan, wapń, witamina D i K),
* pomaganie w prawidłowym transporcie tlenu w organizmie (żelazo),
* przyczynianie się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego (fosfor, jod, kwas pantotenowy, magnez, mangan, miedź,
niacyna, ryboflawina, tiamina, wapń, witamina B12, B6, C, żelazo, biotyna),
* przyczynianie się do prawidłowego funkcjonowania serca (tiamina oraz kwasy EPA i DHA).

Składniki:
Kapsułka witaminowa:
kwas L-askorbinowy; octan DL-alfa-tokoferylu; amid kwasu nikotynowego; monoazotan tiaminy; cyjanokobalamina; chlorowodorek
pirydoksyny; ryboflawina; D-pantotenian wapnia; octan retinylu; substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych;
cholekalcyferol; filochinon; L-metylofolian wapnia; D-biotyna. Składniki kapsułki: żelatyna; barwniki: dwutlenek tytanu oraz tlenki i
wodorotlenki żelaza.

Kapsułka mineralna:
sole magnezowe kwasu ortofosforowego; tlenek magnezu; siarczan żelaza(II); chlorek chromu(III); jodek potasu; tlenek cynku; cytrynian
manganu; selenian(VI) sodu; siarczan miedzi; molibdenian sodu. Składniki kapsułki: żelatyna, barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza oraz
dwutlenek tytanu.
Kapsułka miękka: olej z ryb. Składniki kapsułki: żelatyna; stabilizator: glicerol.

Sposób użycia:
Spożyć po 1 kapsułce każdego rodzaju raz dziennie.
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Produkt zawiera 30 kapsułek witaminowych, 30 kapsułek mineralnych oraz 30 kapsułek z kwasami Omega-3

(Obraz<49, )

(Obraz<491, )

O producencie:

Linia suplementów diety Formotiva została stworzona w oparciu o najwyższe standardy jakościowe oraz certyfikowane komponenty,
które sprawiają, że spełnia ona potrzeby najbardziej wymagających zawodników, sportowców i osób aktywnych fizycznie.

Dzięki doświadczonej i wysoce wykwalifikowanej kadrze, wykorzystaniu zaawansowanych technologii farmaceutycznych i
najnowocześniejszego zaplecza badawczego, powstały produkty Formotiva Pharma Nutrition.
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