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Multiwitamina Energia, 20 szt. Tabletki musujące o smaku
pomarańczowym
 

cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Opakowanie 20 tabletek

Postać tabletki musujące

Producent Synoptis

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

złożone

Zastosowanie Witaminy

Opis produktu
 

Opakowanie

20 szt. tabletek musujących / Suplement diety

Dawkowanie

1 tabletka / dzień

Składniki

30 mg wyciągu z guarany

30 mg wyciągu z ostrokrzewu

30 mg wyciągu z żeń-szenia

100 mg glukozy

60 mg kofeiny naturalnej

800 μg witaminy A

5 μg witaminy D
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 3.3 mg witaminy E

25 μg witaminy K

50 mg witaminy C

1.4 mg tiaminy (witaminy B1)

1.6 mg ryboflawiny (witaminy B2)

10 mg niacyny

2 mg witaminy B6

400 μg kwasu foliowego

1 μg witaminy B12

6 mg kwasu pantotenowego

56.3 mg magnezu

5 mg cynku

1 mg manganu

20 μg selenu

50 μg chromu

150 μg jodu

Działanie

pamięć, koncentrację (żeń-szeń) i czujność (guarana)

utrzymanie witalności i energii (żeń-szeń)

sprawność umysłową (guarana)

prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego (magnez, witamina C, niacyna, jod, witamina B12, witamina B6, ryboflawina, tiamina,
miedź)

zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia (magnez, witamina C, niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, ryboflawina, foliany,
witamina B12)

prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego (witamina C, cynk, witamina A, foliany, witamina D, witamina B6, selen, witamina
B12)

utrzymanie prawidłowych funkcji psychologicznych (niacyna, witamina B6, foliany, witamina B12, tiamina, magnez, witamina C)

utrzymanie prawidłowego metabolizmu energetycznego (jod)

Dobry wybór

Wsparcie czujności i koncentracji dzięki żeń-szeniowi i quaranie

Kofeina naturalnego pochodzenia (z ziaren kawy i guarany)
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 1 tabletka zawiera taką Ilość kofeiny, jaka znajduje się w jednej filiżance kawy.

Czy wiesz, że…

Kofeina to substancja z grupy tzw. alkaloidów purynowych, występująca w naturze w różnych gatunkach roślin. W zależności od
pochodzenia znana jest pod różnymi nazwami, np. teina (gdy występuje w liściach herbaty), guaranina (z guarany), mateina (z yerba
mate).

Czytaj więcej

Czystą kofeinę otrzymuje się w wyniku dekofeinizacji kawy, np. przy użyciu dwutlenku węgla w stanie nadkrytycznym, pod ciśnieniem
120-180 atmosfer. W zależności od genotypu ludzki organizm metabolizuje kofeinę z różną prędkością. Kofeina jest całkowicie
wchłaniana z przewodu pokarmowego po około 45 minutach, a największe stężenie we krwi osiąga po 15-120 minutach. Okres
półtrwania kofeiny, czyli czas, w którym połowa ilości danej substancji zmetabolizowana jest przez organizm, wynosi 4 godziny.

Źródło:

Detlaff G. i wsp., Kofeina – właściwości i przykłady wykorzystania, Wiad. Chem. 2020, 74, s. 7-8
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org

