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Eliminacid Suplement diety 30 sztuk
 

Cena: 26,51 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Opis
Eliminacid to suplement diety, który ma na celu wspomaganie eliminacji produktów przemiany materii dzięki wyciągowi z korzenia
mniszka lekarskiego, a także utrzymanie równowagi kwasowo-zasadowej dzięki wyciągowi z kwiatów róży stulistnej. Dodatkowo, cynk
zawarty w suplemencie pomaga w utrzymaniu prawidłowej równowagi kwasowo-zasadowej oraz metabolizmu węglowodanów. Inne
składniki, takie jak jod, biotyna, ryboflawina i kwas pantotenowy, przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu
energetycznego. Biotyna i cynk również pomagają w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych.

Wskazania
Polecany osobom z zakwaszonym organizmem, składniki suplementu diety wspomagają: eliminację produktów przemiany materii,
kontrolowanie i utrzymanie równowagi kwasowej

Składniki
substancja wypełniająca: celuloza, wyciąg z kwiatów róży stulistnej, wyciąg z zielonej herbaty, wyciąg z korzenia mniszka lekarskiego,
kwas L-askorbinowy, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, mleczan żelaza (II), siarczan cynku, amid kwasu
nikotynowego, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, D-pantotenian wapnia, octan DL-alfa-tokoferylu,
substancja wypełniająca: dwutlenek krzemu, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja glazurująca: hydroksypropyloceluloza,
chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, monoazotan tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, jodek potasu, barwniki: indygotyna i
czerń PN, D-biotyna, cyjanokobalamina, substancje glazurujące: wosk pszczeli i wosk carnauba

Wartości odżywcze 1 tabletka zawiera:
Wyciąg z kwiatów róży stulistnej 100 mg
Wyciąg z zielonej herbaty 100 mg
Wyciąg z korzenia mniszka lekarskiego 70 mg
Witamina E 6,6 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu (55%)*
Tiamina 1,1 mg (100%)*
Ryboflawina 1,3 mg (93%)*
Witamina B6 1,4 mg (100%)*
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1 tabletka zawiera:
Witamina B12 0,8 µg (32%)*
Witamina C 39,6 mg (50%)*
Biotyna 100 µg (200%)*
Niacyna 11,8 mg ekwiwalentu niacyny (74%)*
Kwas pantotenowy 6,8 mg (113%)*
Kwas foliowy 264 µg (132%)*
Żelazo 9,9 mg (71%)*
Cynk 10,6 mg (106%)*
Jod 105,8 µg (70%)*
*% Referencyjnej wartości spożycia

Stosowanie
Sposób użycia: Dorośli: 1 tabletka dziennie.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci.

Przeciwwskazania
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. Kobiety w ciąży i matki karmiące piersią przed zastosowaniem powinny
skonsultować się z lekarzem.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
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