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NOW E-400 100 kaps
 

Cena: 55,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka

Opakowanie

Producent

Substancja
czynna

Opis produktu
 

O produkcie
E-400 Natural – Witamina E 400:

wyłącznie NATURALNA witamina E
zawiera mieszankę tokoferoli

E-400 Natural marki NOW® zawiera naturalną witaminę E – ważny przeciwutleniacz i pierwszą linię obrony przeciwko peroksydacji
lipidów. Ten produkt zawiera mieszankę tokoferoli zarówno w naturalnej oraz niezestryfikowanej postaci jak również gamma-tokoferol.
Nowe badania wykazują, że gamma tokoferol, będący najobficiej występującą w pożywieniu formą witaminy E, spełnia bardzo istotne i
unikalne funkcje. Funkcje te ogniskują się wokół zdolności do detoksykacji reaktywnych form azotu, stanowiących wyjątkowo
destrukcyjną formę wolnych rodników. Ponadto gamma-tokoferol wychwytuje i usuwa z organizmu wolne rodniki w taki sposób, w jaki
nie może tego robić alfa-tokoferol.

Dla zachowania bezpieczeństwa i satysfakcji swoich klientów NOW Foods stosuje surowce jakości farmakopealnej a ich dostawcy są
regularnie kontrolowani.

SKŁAD:
Zawartość składników fizjologicznie czynnych
w dziennej porcji:.............................................................Zalecana do spożycia dzienna porcja: 1 kapsułka............%RWS
Witamina E (niezestryfikowany D-alfa tokoferol
oraz mieszanka tokoferoli:
D-beta, D-delta oraz D-gamma).............................................................268 mg/400 IU.............................................2233%

RWS – Referencyjna wartość spożycia (dzienna)

Składniki:
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 Witamina E (mieszane tokoferole); nośnik – ekologiczna oliwa z oliwek; kapsułka – żelatyna wołowa; subst. rozpuszczająca: gliceryna
roślinna, woda.

Uwaga: zawiera pozostałości składników z przetwórstwa soi (bez GMO).

Informacja alergiczna:
W procesie produkcji nie wykorzystano: drożdży, pszenicy, glutenu, mleka, jajek, ryb, skorupiaków. Wyprodukowano w zakładzie
spełniającym warunki GMP, w którym przetwarza się również inne składniki zawierające te alergeny.

Zawartość: 250 kapsułek żelowych
Dzienne spożycie: 1 kapsułka
Opakowanie starcza na: 250 dni
Masa netto: 150 g

Oryginalne produkty NOW Foods
ZAWSZE z hologramem Jakość i satysfakcja gwarantowana!
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