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Biovital Zdrowie Plus, 1000 ml
 

Cena: 53,39 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent EGIS PHARMACEUTICALS PLC

Opis produktu
 

Biovital Zdrowie Plus to produkt zawierający witaminy, minerały i ekstrakt z głogu przeznaczony dla osób dorosłych. Zawarte w nim
składniki wykazują się wysoką bio-dostępnością, natomiast formuła preparatu została opracowana z myślą o diabetykach.

Głóg poprawia krążenie, czego skutkiem jest zwiększenie dopływu tlenu oraz wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca.
Mikrokapsułkowane żelazo wykazuje dobrą przyswajalność bez metalicznego smaku oraz przebarwień na zębach. Pomaga w
prawidłowym transporcie tlenu w organizmie oraz w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny.
Tiamina pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu serca.
Kwas foliowy pomaga w prawidłowej produkcji krwi.
Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń
krwionośnych.
witaminy z grupy B: tiamina, niacyna oraz witamina B6 wspierają utrzymanie prawidłowego metabolizmu energetycznego.

Zastosowanie

Suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.
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Zalecane spożycie

Stosować 30 ml (czyli 2 łyżki stołowe) dziennie.

Składniki

Woda, nośnik: sorbitole, sok z białych winogron (odtworzony z koncentratu), barwnik: karmel, kwas L-askorbinowy, octan dl-alfa
tokoferolu, gęsty ekstrakt z owoców głogu, substancja konserwująca: sorbinian potasu, amid kwasu nikotynowego, substancja
konserwująca: benzoesan sodu, cukrzan żelaza(III), chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawiny 5-fosforan sodowy, monoazotan tiaminy,
kwas pteroilomonoglutaminowy, L-metylofolian wapnia.

 

30 ml płynu zawiera: 

gęsty ekstrakt z owoców głogu 52,5 mg, żelazo 3,5 mg (25%)*, kwas foliowy 200 µg (100%)*, tiamina 1,5 mg (136%)*,
ryboflawina 1,6 mg (114%)*, niacyna 18 mg (112%)*, witamina B6 2 mg (142%)*, witamina E 6 mg (50%)*, witamina C 87 mg
(109%)*.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Ważne wskazówki

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.
Chronić przed dostępem wilgoci.
Przed użyciem wstrząsnąć.
Po pierwszym otwarciu produkt należy spożyć w ciągu 1 miesiąca.
Skład produktu został dopracowany dla diabetyków.
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