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Biloba Extra, 30 + 30 kapsułek gratis, Activlab
 

Cena: 17,88 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps. (2x30)

Postać kaps.

Producent REGIS

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Biloba Extra, 30 + 30 kapsułek gratis, Activlab
suplement diety

Biloba Extra Activlab Pharma to preparat zawierający 12 starannie dobranych składników aktywnych, w tym witaminy z grupy B.
Ekstrakt z miłorzębu japońskiego wspiera prawidłowe mikrokrążenie krwi, pomaga utrzymać zdolności poznawcze i zachować
prawidłowe funkcje umysłowe, przyczynia się do utrzymania zdrowego wzroku i słuchu. Miłorząb posiada również właściwości
antyoksydacyjne, chroniące komórki przed działaniem wolnych rodników. Jednocześnie składniki suplementu diety wspierają
prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego (magnez, niacyna, ryboflawina, tiamina, witamina B12, biotyna).

Zastosowanie
Suplementacja diety w składniki aktywne produktu.

Zalecane spożycie
1 kapsułka dziennie.

Składniki
Diglycynian magnezu, ekstrakt z miłorzębu japońskiego (Ginkgo biloba), lecytyna sojowa, kwas dokozaheksaenowy, witaminy
(monoazotan tiaminy, ryboflawina, amid kwasu nikotynowego, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, D-biotyna, kwas
foliowy, cyjanokobalamina), substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, otoczka (żelatyna, barwniki:
dwutlenek tytanu, indygotyna).

1 kapsułka zawiera: ekstrakt z miłorzębu japońskiego 100mg, w tym ginkoflawonoglikozydy 24mg, lecytyna 100mg, magnez 60mg
(16%)*, kwas dokozaheksaenowy (DHA) 10mg, tiamina 1,1mg (100%)*, ryboflawina 1,4mg (100%)*, niacyna 16mg (100%)*, kwas
pantotenowy 6mg (100%)*, witamina B6 1,4mg (100%)*, biotyna 50 µg (100%)*, kwas foliowy 200 µg (100%)*, witamina B12 2,5 µg
(100%)*

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia
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Ostrzeżenia
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składniki preparatu.

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 suchym miejscu w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Zawartość netto
60 kapsułek

Dodatkowe informacje
Produkt może zawierać pochodne zbóż, zawierające gluten, mleka.

Producent
Regis Sp. z o.o.
ul. W. Sławka 3a
30-633 Kraków
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