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SOLGAR L-ARGININA 1000mg 90 tabletek
 

Cena: 114,74 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 90 tabl.

Postać TABLETKI

Producent SOLGAR

Opis produktu
 

SOLGAR L-ARGININA 1000MG, 90 TABLETEK

**Opis produktu:**

Suplement diety L-Arginina 1000mg firmy Solgar dostarcza organizmowi odpowiednią dzienną dawkę naturalnej argininy w postaci
wolnej, czyli lekkostrawnej.

Odpowiedni dla wegetarian i wegan.

**Składniki:**

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (1 kapsułka) zawiera:
L-arginina (w wolnej postaci) – 1000 mg
Składniki:
L-arginina, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja wypełniająca: celuloza, substancja przeciwzbrylająca:
sole magnezowe (roślinnych) kwasów tłuszczowych.

**Działanie:**

L-Arginina to jeden z aminokwasów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu, ponieważ bierze udział w budowaniu
białek. Suplement diety firmy Solgar to źródło naturalnej argininy w postaci wolnej, czyli pozbawionej wiązań peptydowych. Oznacza to,
że w organizmie dostaje się bezpośrednio do krwiobiegu bez obciążania układu trawiennego.
Suplement diety L-Arginina 1000mg polecany jako uzupełnienie diety w aminokwasy.

**Zalecane spożycie:**

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: dorośli: 1 kapsułka, najlepiej zażywać po posiłku lub stosować wedle zaleceń lekarza.
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**Wielkość opakowania:**

90 kapsułek

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.
Kobiety w ciąży, matki karmiące i osoby zażywające leki lub chore (również dzieci), powinny przed zażyciem preparatu skonsultować się
z lekarzem.

**Producent:**

Solgar Polska Sp. z o. o.
ul. Skoroszewska 12
02-495 Warszawa

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

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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