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Molekin Cardio, 30 tabletek odporność serce
 

cena: 18,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka 2000 j.m.

Opakowanie 30 kapsułek

Postać Tabletki

Producent Zdrovit

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

Cholekalcyferol

Zastosowanie odporność

Opis produktu
 

Działanie

Składniki Molekin Cardio wykazują właściwości:

Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi.

Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego

Witamina B12 bierze udział w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek, a także razem z witaminą B6 i kwasem foliowym pomagają w
utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny.

Witamina B6, tiamina i magnez pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, a witamina B6 i magnez przyczyniają się
również do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

1 tabletka Molekin Cardio dziennie. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Skład

Zawartość składników odżywczych w zalecanej porcji dziennej (1 tabletka) Molekin Cardio:

Tiamina: 5 mg (455% RWS*)
Witamina B6: 2 mg (143% RWS*)
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 Kwas foliowy: 400 µg (200% RWS*)
Witamina B12: 50 µg (2000% RWS*)
Witamina D: 50 µg (1000% RWS*)
Potas: 300 mg (15% RWS*)
Magnez: 200 mg (53% RWS*)

Składniki: węglan magnezu, chlorek potasu, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, ekstrakt z owoców głogu, otoczka
(substancje zagęszczające: hydroksypropylometyloceluloza i hydroksypropyloceluloza, substancja wiążąca: talk,  barwnik: E171),
cholekalcyferol (witamina D), substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, monoazotan tiaminy (tiamina), 
chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), cyjanokobalamina (witamina B12).

Uwagi do stosowania

Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: NATUR PRODUKT PHARMA
 

Parametry

Wybierz moc 2000 j.m. (0,00 PLN)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org

