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NOW Beta-Karoten 15 mg (25 000 IU) 90kaps.
 

Cena: 49,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 90 kaps.

Producent SAVIT SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Beta Carotene natural – naturalny beta karoten:

istotne substancje odżywcze
25.000 jednostek witaminy A w kapsułce
w organizmie przetwarzany na witaminę A

Natural Beta-Carotene zawiera dodatkowe antyoksydacyjne karotenoidy, alfa-karoten, zeaksantynę, kryptoksantynę oraz luteinę, które w
naturalny sposób występują w morskich algach D. salina. Naturalna równowaga powiązanych karotenoidów, sprawia, że ten produkt jest
bardziej przyswajalny niż zwykły, syntetyczny beta-karoten. Natural Beta-Carotene jest żywieniowym źródłem rozpuszczalnej w tłuszczu
prowitaminy A.

Witamina A pełni ważne funkcje:

przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu żelaza
pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych
pomaga zachować zdrową skórę
pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia

Zawartość składników fizjologicznie................Zalecana do spożycia dzienna porcja (%RWS): 1 kapsułka
czynnych w dziennej porcji:
Beta karoten (jako Beta karoten) (25.000IU)
(naturalna mieszanka karotenoidów z D.salina)....................3550 μg (440%)..............................................
Witamina E (z mieszanki tokoferoli)......................................3,3 mg (27%)...................................................
Lecytyna sojowa (61% fosfatydów)........................................10 mg (†)........................................................
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RWS – Referencyjna wartość spożycia (dzienna)
† – RWS nie zostało określone

Składniki:
Witamina A jako beta karoten (z D.salina); witamina E jako mieszane tokoferole; lecytyna sojowa (z oleju sojowego); materiał kapsułki:
żelatyna; subst. rozpuszczająca: gliceryna roślinna, woda; subst. stabilizująca: mączka chleba świętojańskiego (karob).

Informacja alergiczna:
Nie zawiera: soli, cukru, skrobi, drożdży, pszenicy, glutenu, kukurydzy, mleka, jajek, skorupiaków i konserwantów, tlenku tytanu.
Wyprodukowano w zakładzie spełniającym warunki GMP, w którym przetwarza się również inne składniki zawierające te alergeny.
Produkt dostosowany do diety wegetariańskiej/wegańskiej.

Zawartość: 90 kapsułek
Dzienne spożycie: 1 kapsułka
Opakowanie starcza na: 90 dni
Masa netto: 52 g

Oryginalne produkty NOW Foods
ZAWSZE z hologramemJakość i satysfakcja gwarantowana!
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