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BIOVITAL ZDROWIE PLUS PŁYN 1000ml
 

Cena: 29,90 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 1 l

Postać płyn

Producent EGIS PHARMACEUTICALS PLC

Opis produktu
 

BIOVITAL ZDROWIE PLUS, PŁYN 1000 ML

**Opis produktu:**

Biovital Zdrowie Plus energia i witalność suplement diet zalecany do stosowania dla osób dorosłych w celu wzmocnienia układu
nerwowego oraz zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Produkt zalecany jest szczególnie osobom przepracowanym, przemęczonym, chcącym zachować zdrowie, odporność, energię i dobrą
kondycję organizmu niezależnie od wieku.

**Składniki:**

woda, nośnik: sorbitole, sok z białych winogron (odtworzony z koncentratu), barwnik: karmel, kwas L-askorbinowy, octan dl-alfa
tokoferolu, gęsty ekstrakt z owoców głogu, substancja konserwująca: sorbinian potasu, amid kwasu nikotynowego, substancja
konserwująca: benzoesan sodu, cukrzan żelaza(III), chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawiny 5-fosforan sodowy, monoazotan tiaminy,
kwas pteroilomonoglutaminowy, L-metylofolian wapnia.
30ml płynu zawiera: gęsty ekstrakt z owoców głogu 52,5 mg, żelazo 3,5mg (25%)*, kwas foliowy 200mcg (100%)*, tiamina 1,5mg
(136%)*, ryboflawina 1,6mg (114%)*, niacyna 18mg (112%)*, witamina B6 2mg (142%)*, witamina E 6mg (50%)*, witamina C 87mg
(109%)*.
*RWS- referencyjna wartość spożycia.

**Działanie:**

Biovital Zdrowie Plus to produkt wzbogacony przeznaczony dla osób dorosłych. Zawiera gęsty ekstrakt z owoców głogu. Głóg wspiera
krążenie krwi oraz obniża napięcie nerwowe. Mikrokapsułkowane żelazo pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia i znużenia, pomaga w
prawidłowej produkcji hemoglobiny oraz pomaga w prawidłowym transporcie tlenu w organizmie. Kwas foliowy pomaga w utrzymaniu
prawidłowego metabolizmu homocysteiny. Witaminy C i E wspierają ochronę komórek organizmu przed działaniem wolnych rodników. 
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**Zalecane spożycie:**

Stosować 30 ml (2 łyżki stołowe) 2 razy dziennie.

**Wielkość opakowania:**

1 litr

**Przeciwwskazania:**

Należy zachować ostrożność u osób z cukrzycą. Preparat zawiera cukier. Informacja dla diabetyków: 30 ml produktu zawiera 1 g cukru
(pochodzącego z soku z winogron)

**Producent:**

EGIS Polska Sp. z o.o.,
ul. 17 Stycznia 45D,
02-146 Warszawa

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej. Po pierwszym otwarciu, produkt należy zużyć w
ciągu miesiąca. Preparat zawiera ekstrakty roślinne, występowanie osadu jest naturalną cechą produktu.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w
sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić
zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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