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Tone 120 tabl.
 

Cena: 92,35 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 tabl.

Postać tabl.

Producent NEW NORDIC

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Tone, 120 tabletek
Suplement diety, w skład którego wchodzi kompozycja biologicznie czynnych mikroelementów i wyciągów z ziół, dostarcza organizmowi
fitoskładniki. Preparat zawiera wyciąg z gryki, który wspiera zdrowie serca i układu oddechowego, czarnej borówki, która pomaga w
utrzymaniu zdrowych oczu i naczyń krwionośnych, galangalu i chmielu, który wspomaga układ trawienny i pomaga utrzymać właściwy
poziom cholesterolu oraz foliany i magnez. Magnez pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej. Ponadto magnez oraz foliany
przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: 2 tabletki dziennie w trakcie posiłku.

Składniki: minerały (cytrynian potasu, tlenek magnezu), substancje wypełniające (celuloza mikrokrystaliczna, fosforan dwuwapniowy,
fosforan trójwapniowy), wyciąg z gryki (Fagopyrum esculentum Moench.), wyciąg z czarnej borówki (Vaccinium myrtillus L.), wyciąg z
chmielu (Humulus lupulus L.), wyciąg z galangalu (Alpinia galanga Hance.), substancja powlekająca (sole magnezowe kwasów
tłuszczowych), witamina (amid kwasu nikotynowego), substancja przeciwzbrylająca (karboksymetyloceluloza).

2 tabletki zawierają: wyciąg z gryki (Fagopyrum esculentum Moench.), 5:1 odpowiadający 2000mg suszonych liści 400mg, wyciąg z
czarnej borówki (Vaccinium myrtillus L.), 5:1 odpowiadający 1000mg suszonych jagód 200mg, wyciąg z chmielu (Humulus lupulus L),
5:1 odpowiadający 500mg suszonych kwiatów 100mg, wyciąg z galangalu (Alpinia galanga Hance), 5:1 odpowiadający 200mg
suszonego korzenia 40mg, niacyna 27mg (169%)*, magnez150mg (40%)*, potas 160mg (8%)*.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Ostrzeżenia: należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu u kobiet w ciąży, karmiących piersią oraz osób
cierpiących na alergię. Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 11 roku życia.

Ważne wskazówki:
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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.
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Ilość netto: 120 tabletek

Producent:
New Nordic Manufacturing ApS
Ny Ostergode 11
DK-4000 Roskilde, Dania
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