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SOLGAR, Modulatory Homocysteiny, 60 Kapsułek
 

Cena: 54,00 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kapsułki

Producent SOLGAR VITAMIN AND HERB

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

OPIS PRODUKTU
Produkt jest pierwszym przedstawicielem na rynku polskim niezwykłej serii produktów Solgara Gold Specific.

Preparaty Gold Specific firmy Solgar opracowano w taki sposób, aby zawierały najbardziej innowacyjne i obecnie dostępne składniki w
dawkach skutecznie oddziałujących na wybrane schorzenie.

Modulatory Homocysteiny firmy Solgar stanowią ważny dodatkowy element programu ochronnego, którego celem jest utrzymanie
normalnego poziomu homocysteiny.

Produkt zawiera wszystkie składniki wpływające i kontrolujące matebolizm homocysteiny i niezbędne do oczyszczania organizmu z jej
nadmiaru.

SKŁAD
Każda kapsułka zawiera:
Trimetyloglicyna.............................................500 mg
(z buraków)

Witamina B6...................................................25 mg
(chlorowodorek pirydoksyny)

Pirydoksalo-5-fosforan..................................3 mg

Witamina B12..................................................250 µg
(cyjanokobalamina)
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Kwas Foliowy..................................................200 µg

SPOSÓB UŻYCIA
Najlepiej zażywać w trakcie posiłku lub stosować według wskazań lekarza. Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu
dnia. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.

Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające leki lub chore, powinny przed zażyciem preparatu skonsultować się z lekarzem.

DAWKOWANIE
1 do 2 kapsułek dziennie

OPAKOWANIE
60 kapsułek

KURACJA
30 do 60 dni

INFORMACJE DODATKOWE
Naturalne substancje pomocnicze
Przeciwutleniacz: sproszkowana baza PhytO2X(mieszanina beta karotenu naturalnego pochodzenia i kwasu askorbinowego)
Substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna
Substancje przeciwzbrylające: roślinny kwas stearynowy, roślinny stearynian magnezu

PhytO2X to specjalna mieszanka naturalnych antyoksydantów, która gwarantuje zachowanie pełnej świeżości składników.

Informacja alergiczna
Produkt nie zawiera: cukru, soli, skrobi, drożdży, pszenicy, soi, glutenu, produktów mlecznych i jest produkowany bez użycia sztucznych
substancji konserwujących, zapachowych lub barwiących. Odpowiedni dla wegetarian.
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