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WITAMINA B12 W SPRAYU SMAK MALINOWY, 15 ML
 

cena: 79,99 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Postać spray

Producent halo phenomen

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

Witamina B12 w sprayu:

Nowość. Jedyny witaminowy suplement diety w innowacyjnej formule sprayu o najwyższej wchłanialności, polecany osobom z
niedoborem witaminy B12.

● formuła sprayu eliminuje potrzebę połykania, popijania lub rozpuszczania.
● odciąża układ pokarmowy
● jedna aplikacja precyzyjnie odmierza odpowiednio skuteczną porcję witamin
● przyjemny malinowy smak bez dodatku cukru
● jedno opakowanie 15ml wystarcza na ponad 3 miesiące spokojnego stosowania
● unikalny atomizer pozwala na posiadanie witamin zawsze przy sobie

Składniki:

Składniki odżywcze zalecana dzienna porcja 1 aplikacja 0.12 ml % RWS*
witamina B12 (metylokobalamina) 2.5 ug 100%
chrom 40 ug 100%
*RWS - referencyjna wartość spożycia

Składniki:

woda, substancja słodząca – ksylitol, aromat malinowy, regulator kwasowości – kwas cytrynowy, substancja
konserwująca – sorbinian potasu, chrom (chlorek chromu III), ekstrakt z zielonej herbaty, witamina B12
(metylokobalamina) .
Produkt bezglutenowy.
Posiada certyfikat VIVA - dla wegetarian i wegan.

Witamina B12 jest jedną z ważniejszych witamin, której nie jesteśmy w stanie w 100% dostarczyć do naszego organizmu z
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pożywieniem. Dodatkowo dieta składająca się z produktów przetworzonych z wysoką zawartością cukru, hamuje przyswajanie witaminy
B12.

Witamina B12 wspiera organizm od środka:

● pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego
● pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych
● przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia
● przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego
● pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek
● pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
● pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny
● odgrywa rolę w procesie podziału komórek

Składniki:
● witamina B12 - metylokobalamina to jej aktywna forma, nie ulega przetwarzaniu w układzie pokarmowym, jest szybko i efektywnie
wchłaniana przez organizm. Formuła sprayu trafia bezpośrednio do miejsc, które błyskawicznie podnoszą jej poziom w organizmie
● chrom - występuje w ograniczonych ilościach w organizmie. Odpowiada za transport glukozy do komórek ciała w efekcie dostarczając
energii. Zapobiega wahaniom cukru, które wywołują niekontrolowane napady głodu, wspiera prawidłową przemianę materii
● ekstrakt z zielonej herbaty - oczyszcza i witalizuje organizm, wykazuje aktywność antyoksydacyjną, opóźnia efekty starzenia.

Sposób użycia:

● aplikuj spray bezpośrednio do ust za pomocą atomizera, rozpylając spray w obszarze
wewnętrznej strony policzka lub podjęzykowo
● jedna aplikacja precyzyjnie odmierza odpowiednio skuteczną porcję witamin
● łatwa i wygodna forma aplikacji: bez potrzeby popijania lub rozcieńczania, eliminuje
problem połykania kapsułek, tabletek, itp.
● aplikuj spray o dowolnej porze
● pamiętaj, wstrząśnij atomizer przed każdym użyciem
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