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Witaminy i minerały Super Complex 60 tabletek
 

cena: 111,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Producent nature’s sunshine

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

Witaminy i Minerały to ekskluzywny produkt stworzony na bazie odżywczych, zdrowych roślin zielonych i kapustowatych. Ta wyjątkowa
formuła dostarcza kompletny zestaw witamin i minerałów.

Produkt Nature’s Sunshine to opatentowana kompozycja wyciągów z brokułu, marchwi, czerwonego buraka, rozmarynu, pomidora,
kurkumy, kapusty, grejpfruta i bioflawonoidów z pomarańczy oraz hesperydyny.

Super Complex to aż 24 niezbędne witaminy i minerały.

Wapń pomaga w utrzymaniu prawidłowego przekaźnictw nerwowego. Zawarte w produkcie miedź i potas pomagają w prawidłowym
funkcjonowaniu układu nerwowego.

Dzięki zawartości selenu Super Complex pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy.

Żelazo i witamina B12 przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi.

Żelazo pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny.

Chrom pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi.

Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowej płodności i prawidłowych funkcji rozrodczych. Selen i cynk pomagają zachować zdrowe włosy i
paznokcie. Cynk ponadto pomaga zachować zdrową skórę.

Dawkowanie

1 tabletka 2 razy dziennie w trakcie posiłku.
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Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Zrównoważony sposób żywienia oraz zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Składniki

wapń (chelat aminokwasowy, fosforan dwuwapniowy), emulgator (celuloza), witamina C (kwas askorbinowy), fosfor (fosforan
dwuwapniowy), magnez (tlenek magnezu), stabilizatory (kwasy tłuszowe, dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych)
potas (glukonian potasu), witamina E (D-alfa tokoferol), sproszkowane kwiaty brokułu, niacyna, kwas pantotenowy (D pantotenian
wapnia), żelazo (fumaran żelaza), cynk (tlenek cynku), sproszkowane liście kapusty głowiastej, sproszkowana marchew, sproszkowany
burak ćwikłowy, liście rozmarynu, sproszkowany pomidor, kłącze kurkumy, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B2
(ryboflawina), witamina B1 (tiamina), bioflawonoidy z grejpfruta i pomarańczy, hesperydyna, miedź (glukonian miedzi), mangan
(glukonian manganu), witamina A (beta karoten), kwas foliowy, biotyna, jod (jodek potasu), chrom (siarczan chromu), molibden
(molibdenian amonu), selen (selenian sodu), witamina B12 (cyjanokobalamina), witamina D (ergokalcyferol).
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