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Witamina E Ojca Grzegorza 60 kapsułek
 

Cena: 67,52 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent LABORATORIUM MEDYCYNY NATURALNEJ
BONIMED

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Witamina E Ojca Grezgorza, BONIMED, 60 kapsułek

Witamina E Ojca Grzegorza to suplement diety zawierający naturalne tokoferole i tokotrienole. Witamina E pomaga w ochronie komórek
przed stresem oksydacyjnym. Stres oksydacyjny to brak równowagi pomiędzy działaniem wolnych rodników a mechanizmami, które
mają za zadanie ich neutralizację. Powszechnie uważa się, iż stres oksydacyjny przyczynia się do rozwoju miażdżycy, a przez to do
powstawania chorób układu sercowo-naczyniowego. Stres oksydacyjny może być przyczyną chorób układu nerwowego tj. otępienia
starczego, chorób Parkinsona i Alzheimera, a także chorób nowotworowych. Stres oksydacyjny odpowiedzialny jest również za starzenie
się organizmu, powstawanie chorób oczu i chorób zapalnych o podłożu immunologicznym. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

Właściwości: naturalna postać witaminy E, neutralizuje wolne rodniki, wzmacnia błony komórkowe oraz reguluje aktywność enzymów.
Szczególnie polecana jest do suplementacji diety w przypadku miażdżycy oraz innych chorób układu krążenia.

Zalecane dzienne spożycie:
Dorośli: 2-4 kapsułki dziennie, w trakcie posiłku.

Składniki: tokoferole z soi, tokotrienole z annatto (Arnota właściwa - Bixa orellana L.), substancja wypełniająca (maltodekstryna),
substancje przeciwzbrylające (stearynian magnezu, dwutlenek krzemu).

4 kapsułki zawierają: kompleks tokoferoli 340 mg, tokotrienole 60 mg, w tym: witamina E 114 mg.

Ważne wskazówki:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.
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Produkt powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent:
Laboratorium Medycyny Naturalnej BONIMED
ul. Stawowa 23
34-300 Żywiec.
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