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SOLGAR MODULATORY HOMOCYSTEINY 60 kapsułek
 

Cena: 48,43 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kapsułki

Producent SOLGAR

Opis produktu
 

SOLGAR MODULATORY HOMOCYSTEINY Z WIT. B6 I B1, 60 KAPSUŁEK

**Opis produktu:**

Suplement diety Modulatory homocysteiny to doskonały sposób na zredukowanie nadmiaru tej substancji we krwi. Witamina B6, B12 i
kwas foliowy, wchodzące w skład preparatu, wzmocnią jego korzystne działanie.
Odpowiedni dla wegetarian i wegan.

**Składniki:**

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (2 kapsułki) zawiera: 
Trimetyloglicyna – 1000 mg
Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny, pirydoksalo-5-fosforan) – 56 mg† (4000%*)
Witamina B12 (cyjanokobalamina) – 500 µg (20000%*)
Kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy) – 400 µg (200%*)
*RWS – Referencyjnych Wartości Spożycia
†Przyjmowanie takiej ilości witaminy B6 przez długi czas może powodować łagodne odczucie mrowienia i zdrętwienia.
Składniki:
Trimetyloglicyna, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancje przeciwzbrylające: (roślinne) kwasy tłuszczowe,
sole magnezowe (roślinnych) kwasów tłuszczowych, substancje wypełniające: mannitol, celuloza; Witamina B6 (chlorowodorek
pirydoksyny, pirydoksalo-5-fosforan), Witamina B12 (cyjanokobalamina), przeciwtuleniacze: (naturalny) karoten i kwas askorbinowy
(mieszanina**); Kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy).
**PhytO2X® jest specjalną mieszaniną występujących w naturze przeciwutleniaczy, której celem jest zachowanie świeżości składników.

**Działanie:**

Modulatory homocysteiny z witaminą B6, B12 i Kwasem Foliowym to produkt, który pomoże zatroszczyć się o zdrowie. Ten suplement
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diety należy do serii Gold Specific, w skład której wchodzą tylko innowacyjne preparaty, charakteryzujące się korzystnym,
ukierunkowanym działaniem na określone zaburzenie zdrowotne. Wysokie stężenie homocysteiny we krwi jest czynnikiem ryzyka
rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego, dlatego tak ważne jest utrzymanie prawidłowego metabolizmu tej substancji. Wszystkie
składniki aktywne, w tym: witamina B6 i B12 oraz kwas foliowy, ułatwiają utrzymanie właściwego poziomu homocysteiny we krwi.

**Zalecane spożycie:**

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: dorośli: 1-2 kapsułki, najlepiej zażywać po posiłku lub stosować wedle zaleceń lekarza.

**Wielkość opakowania:**

60 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.

Zespół Vital-shop.pl

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 26-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.vital-shop.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

