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FORMEDS BICAPS CHLORELLA 60 kapsułek
 

Cena: 48,39 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kapsułki

Producent FORMEDS

Opis produktu
 

FORMEDS BICAPS CHLORELLA 60 KAPS

**Opis produktu:**

Suplement diety BICAPS CHLORELLA w 1 kapsułce zawiera 530 mg Chlorelli portugalskiej
bez żadnych dodatków. Produkt może być stosowany przez wegetarian i wegan.
Preparat składa się wyłącznie z aktywnych składników.

**Składniki:**

Chlorella portugalska (Chlorella vulgaris), pullulan (otoczka kapsułki).

**Działanie:**

Suplement diety zawiera chlorellę portugalską, uprawianą w ściśle określonych warunkach, dzięki czemu spełnia normy poziomów
zanieczyszczeń, takich jak: PCB (polichlorowane bifenyle), WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (z ang. PAH)) oraz
dioksyny.
Chlorella stanowi uzupełnienie codziennej diety w składniki odżywcze takie jak: wielonienasycone kwasy tłuszczowe: kwas linolowy,
kwas palmitynowy, kwas stearynowy, kwas alfa-linolenowy, kwas oleinowy; aminokwasy: glutamina, arginina, prolina, alanina
fenyloalanina, leucyna, glicyna, izoleucyna, histydyna, lizyna, metionina, ornityna, seryna, tyrozyna, treonina, walina; witaminy: A, B, C, E;
polisacharydy: skrobia, glukoza; barwniki: chlorofil, zeaksantyna alfa-karoten, beta-karoten, luteina, oraz w minerały: wapń, żelazo, jod,
miedź, fosfor, magnez, cynk. Chlorella może wpływać na organizm niczym immunostymulator oraz przeciwutleniacz. Może stanowić
źródło białka, witamin i minerałów.
Pełni również funkcję jako środek oczyszczający z substancji toksycznych.

**Zalecane spożycie:**
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1 kapsułka dziennie w trakcie posiłku.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

**Wielkość opakowania:**

60 kapsułek

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.

**Producent:**

ForMeds Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 184
60-166 Poznań

**Uwagi:**

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym
piersią oraz dzieciom. 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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