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Multiwitamina+Żeń-szeń 20 tabl.musujące Zyskaj Zdrowie
 

Cena: 4,95 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.mus.

Producent ZYSKAJ ZDROWIE SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Multiwitamina+Żeń-szeń 20 tabl.musujące Zyskaj Zdrowie
smak pomarańczowy
suplement diety

Multiwitamina + Żeń-Szeń to suplement diety wskazany do uzupełniania codziennej diety w składniki w nim zawarte. Zwłaszcza
polecany osobom, które odczuwają zmęczenie fizyczne, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Składniki preparatu pobudzają
organizm i wspomagają witalność.

Właściwości:

Multiwitamina + Żeń-Szeń jest suplementem diety występującym w postaci tabletek musujących o przyjemnym, pomarańczowym
smaku. Składniki zawarte w preparacie pobudzają organizm, działają wspomagająco na witalność oraz stanowią wsparcie dla
prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Kompleks 10 najważniejszych witamin w dawce 50% dziennego
zapotrzebowania, uzupełnia niedobory witamin w organizmie. Witaminy B6 i B12 redukują uczucie zmęczenia, witamina C wzmacnia
układ odpornościowy, podczas gdy tiamina ma ogromny wpływ na utrzymanie prawidłowego metabolizmu energetycznego. Witamina E,
jako silny antyutleniacz, pomaga w ochronie komórek przed stresem antyoksydacyjnym. Żeń-szeń przeciwdziała zmęczeniu i znużeniu.
Energizuje organizm bez uzycia kofeiny. Ma działanie pobudzające oraz wzmacnia układ nerwowy. Chroni przed skutkami stresu
fizycznego i emocjonalnego oraz pobudza układ immunologiczny (odpornościowy) organizmu. Dodatkowo, między innymi, wzmacnia
pamięć, procesy myślenia i kojarzenia, obniża poziom cholesterolu we krwi oraz chroni wątrobę przed ubocznymi skutkami działania
leków, alkoholu i toksyn. Produkt ze znakiem Zyskaj Zdrowie.

Składniki:

regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, węglany sodu; substancja wypełniająca: sorbitole; witaminy (kwas L-askorbinowy, amid kwasu
nikotynowego, octan D-alfa-tokoferylu, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, monoazotan tiaminy, kwas
pteroilmonoglutaminowy, D-biotyna, cyjanokobalamina); ekstrakt z korzenia żeń-szenia (Panax ginseng C.A. Meyer); aromaty; substancje
przeciwzbrylające: poliwinylopirolidon, glikol polietylenowy; barwnik: ryboflawiny; substancje słodzące: cyklaminiany, sacharyny; proszek
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buraczany.

Produkt może zawierać laktozę.

Zawartość witamin i składników aktywnych w zalecanej dziennej porcji:
witamina C - 40 mg (50% RWS*)
niacyna - 8 mg (50% RWS*)
witamina E - 6 mg (50% RWS*)
kwas pantotenowy - 3 mg (50% RWS*)
witamina B6 - 0,7 mg (50% RWS*)
ryboflawina - 0,7 mg (50% RWS*)
tiamina - 0,55 mg (50% RWS*)
kwas foliowy - 100 mcg (50%RWS*)
biotyna - 25 mcg (50% RWS*)
witamina B12 - 1,25 mcg (50% RWS*)
ekstrakt z żeń-szenia - 100 mg

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Stosowanie:

Jedna tabletka 1 raz dziennie.
Rozpuść jedną tabletkę w szklance (200 ml) chłodnej wody i wypij zaraz po przyrządzeniu.

Opakowanie:

20 tabletek musujących po 4 g - 80 g
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