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Supradyn Intensia Energy * 15 tabl musuj.
 

Cena: 42,31 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 15 tabl.

Postać tabl.mus.

Producent BAYER SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Supradyn intensia energy firmy BAYER zawiera kompleks witamin i minerałów przeznaczony dla osób dorosłych w formie tabletek
musujących. Zaleca się stosować 1 tabletkę dziennie, uprzednio rozpuszczoną w szklance wody. Składniki zawarte w preparacie
pozytywnie wpływają na zachowanie prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, układu odpornościowego, a także przyczyniają
się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Preparat stworzony z myślą o osobach aktywnych fizycznie oraz
narażonych na duże obciążenia w ciągu dnia. Zawartość opakowania 15 tabletek musujących.

BAYER Supradyn intensia energy - składniki:
Kwas: kwas cytrynowy, regulator kwasowości: wodorowęglan sodu, substancja wypełniająca: sorbitol, substancja wypełniająca: izomalt,
witamina C (kwas L-askorbinowy), wapń (węglan wapnia), barwnik: beta-karoten, magnez (siarczan magnezu; węglan magnezu), aromat
soku pomarańczowego, regulator kwasowości: węglan sodu, substancja przeciwzbrylająca: poliwinylopolipirolidon, niacyna (amid kwasu
nikotynowego), mieszanina przeciwpieniąca (nośnik: mannitol, substancje przeciwpieniące: estry sacharozy i kwasów tłuszczowych,
polisorbat 80, dimetylopolisiloksan, dwutlenek krzemu), wzmacniacz smaku: chlorek sodu, aromat marakuja, substancja
słodząca:aspartam, kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), substancja słodząca: acesulfam K, żelazo (pirofosforan żelaza III),
barwnik: sproszkowany sok buraka ćwikłowego, witamina E (octan D-alfa-tokoferylu), cynk (cytrynian cynku), koenzym Q10, witamina B2
(ryboflawiny 5-fosforan sodowy), witamina B1 (chlorowodorek tiaminy), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), mangan (siarczan
manganu), miedź (cytrynian miedzi II), witamina A (retinol), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), jod (jodek potasu), selen
(selenian sodu), molibden (molibdenian sodu), biotyna (D-biotyna), witamina K (fitomenadion), witamina D (cholekalcyferol), witamina
B12 (cyjanokobalamina).

1 tabletka zawiera:
witamina C 180 mg (225%)*, niacyna (witamina B3) 48 mg3 (300%)*, kwas pantotenowy 18 mg (300%)*, witamina E 12 mg1 (100%)*,
ryboflawina (witamina B2) 4,2 mg (300%)*, tiamina (witamina B1) 3,3 mg (300%)*, witamina B6 2 mg (143%)*, witamina A 800 mcg2
(100%)*, kwas foliowy 200 mcg (100%)*, biotyna 50 mcg (100%)8*, witamina K 25 mcg (33%)*, witamina D 5 mcg (100%)*, witamina B12
3 mcg (120%)*, wapń 120 mg (15%)*, magnez 80 mg (21%)*, żelazo 14 mg (100%)*, cynk 10 mg (100%)*, mangan 2 mg (100%)*, miedź
1 mg (100%)*, jod 150 mcg (100%)*, selen 50 mcg (91%)*, molibden 50 mcg (100%)*, koenzym Q10 4,5 mg.
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*ZDS - zalecane dzienne spożycie.

Właściwości:
Właściwości niektórych składników:
Witamina A przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu żelaza i właściwego stanu błon śluzowych, pomaga w utrzymaniu
prawidłowego widzenia i zdrowej skóry, a także w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Witamina B1 (tiamina) przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu układu nerwowego i serca.
Witamina B2 (ryboflawina) pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz w utrzymaniu prawidłowego stanu
czerwonych krwinek.
Witamina B6 przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu homocysteiny, białka i glikogenu oraz w utrzymaniu
prawidłowych funkcji psychologicznych, wspiera prawidłowe działanie układu nerwowego, przyczynia się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia oraz do regulacji aktywności hormonalnej.
Witamina B12 przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu
układów odpornościowego i nerwowego oraz w produkcji czerwonych krwinek.
Witamina C pomaga w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, wspomaga prawidłową produkcję kolagenu
w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych, kości, dziąseł, skóry, zębów i chrząstek, wspiera prawidłowe
funkcjonowanie układu nerwowego.
Witamina D pomaga w prawidłowym wchłanianiu i wykorzystywaniu wapnia i fosforu, w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we
krwi oraz utrzymaniu zdrowych mięśni, kości i zębów.
Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Witamina K pomaga w utrzymaniu zdrowych kości, przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi.
Biotyna pomaga zachować zdrowe włosy i skórę, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, stymulacja możliwości
pracy umysłowej, zalecana w okresach przedłużonego zmęczenia i w trakcie rekonwalescencji po załamaniach nerwowych.
Jod pomaga zachować zdrową skórę; wspiera utrzymanie prawidłowych funkcji poznawczych i właściwego działania układu
nerwowego, pomaga w prawidłowej produkcji hormonów tarczycy i w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy.
Magnez przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej, prawidłowym
funkcjonowaniu mięśni, układu nerwowego i utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych, a także zdrowych kości i zębów.
Niacyna przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu
układu nerwowego i funkcji psychologicznych, przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Kwas pantotenowy przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.
Selen pomaga zachować zdrowe włosy i paznokcie, wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego i tarczycy.
Żelazo pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych, produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny, prawidłowym
transporcie tlenu w organizmie oraz przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, odgrywa rolę w procesie podziału
komórek.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Kobiety w ciąży oraz w okresie karmienia piersią powinny skonsultować się z
lekarzem przed zastosowaniem preparatu.

Zalecane spożycie:
1 tabletka dziennie. Pić rozpuszczoną w 1 szklance wody.

Ważne informacje:
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety ani aktywnego trybu życia. Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego i zróżnicowanego
odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia. Istnieje wiele czynników ryzyka choroby. Zmiana jednego z tych czynników ryzyka
może wywierać korzystny wpływ lub nie wywierać go. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci w temperaturze
pokojowej. Chronić przed światłem i wilgocią.

Zawiera substancje słodzące. Preparat spożywany w nadmiernej ilości może mieć efekt przeczyszczający. Zawiera źródło fenyloalaniny.
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