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CHLORELLA super alga 200 tabletek MERIDIAN
 

Cena: 20,13 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 tabl.

Postać tabl.

Producent MERIDIAN PIOTR KAZAŁA

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Jeśli chcesz wzbogacić swój codzienny jadłospis w cenne dla zdrowia witaminy i minerały, z pomocą przyjdzie Ci preparat CHLORELLA
super alga MERIDIAN, który znajdziesz w ofercie naszej drogerii internetowej. Jest to suplement w tabletkach przeznaczony do
przyjmowania doustnego, w którego składzie znalazły się między innymi takie związki jak witamina B, witamina C, kwas foliowy, cynk,
magnez, fosfor, biotyna oraz luteina.

Dzięki regularnemu stosowaniu suszonej algi słodkowodnej Chlorella Pyroneidosa możesz:
  • wspomóc prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego,
  • przyspieszyć rozwój przyjaznych bakterii w przewodzie pokarmowym,
  • usprawnić oczyszczanie organizmu z toksyn i szkodliwych produktów przemiany materii,
  • obniżyć poziom hormonów stresu.

Witaminy i minerały zawarte w CHLORELLI super alga

Sprasowana do formy tabletki alga słodkowodna Chlorella Pyroneidosa odznacza się wyjątkowo wysoką zawartością związków
odżywczych. Suplementy na bazie tego składnika pozwalają uzupełnić codzienną dietę w wiele witamin i minerałów niezbędnych dla
zachowania zdrowia. Poza witaminą B można w nich znaleźć żelazo, sporo błonnika oraz blisko 65% zawartości dobrze przyswajalnego
białka. Preparat CHLORELLA super alga MERIDIAN, który mamy w sprzedaży w naszej drogerii internetowej, jest także doskonałym
źródłem chlorofilu. Ten naturalny pigment występujący w roślinach i algach zapewnia komórkom efektywniejsze  dotlenienie,
wspomagając usuwanie z organizmu metali ciężkich i chroniąc komórki przed działaniem wolnych rodników.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: 3 razy dziennie 5 tabletek popić wodą.

Składniki: 100g produktu zawiera: 100g suszonej algi słodkowodnej Chlorella Pyroneidosa (broken cell wall).
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15 tabletek zawiera: witamina D 5,19mcg (103,8%)*, witamina B12 12,6mcg (504%)*, biotyna 11,7mcg (23,4%)*, kwas foliowy 39mcg
(19,5%)*, żelazo 4,86mg (34,7%)*, luteina 7,47mg, chlorofil 98mcg, inozytol 5,1mg, cholina 5,7mg.

*RWS-Referencyjna Wartość Spożycia.

Przeciwwskazania: produkt nie jest przeznaczony dla małych dzieci; nie zaleca się stosowania przez matki karmiące piersią, kobiety w
ciąży i osoby wrażliwe na składniki produktu.

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia są podstawą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu
człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent:
Meridian,
ul. Mogielnicka 19,
05-600 Grójec.
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