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NOW NIACIN Flush Free 250 mg , 90 kaps.
 

Cena: 34,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka

Opakowanie

Producent

Substancja
czynna

Opis produktu
 

O produkcie
Niacyna 250 mg – Flush-Free:

produkt przystosowany dla wegetarian/wegan

Suplement diety: Niacyna jest witaminą z grupy B o istotnym znaczeniu dla organizmu:

przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego
pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych
pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych
przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia

Niacyna 250 mg Flush-Free marki NOW® to produkt, którego formułę przygotowano specjalnie tak, aby nie powodował reakcji w postaci
zarumienienia, czerwonej wysypki lub uczucia mrowienia. Heksanikotynian inozytolu jest formą składającą się z sześciu cząsteczek
niacyny powiązana z jedną cząsteczką inozytolu. To skutkuje powolnym rozkładaniem w organizmie w celu uzyskania czystej niacyny i
inozytolu. Stopniowe uwalnianie niacyny pozwala na jej prawdziwą aktywność, bez charakterystycznych niedogodności, których wiele
osób może nie tolerować.

SKŁAD:

Zawartość składników fizjologicznie..........................Zalecana do spożycia maksymalna dzienna porcja (%RWS): 2 kapsułki
czynnych w dziennej porcji:
Niacyna (Witamina B-3)
(z 640 mg Heksanikotynianu inozytolu).....................................................500 mg (2780%).........................................................
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 Inozytol (z 640 mg Heksanikotynianu inozytolu)........................................135 mg (†)..................................................................

RWS – Referencyjna wartość spożycia (dzienna)
† – RWS nie zostało określone

Składniki:
Heksanikotynian inozytolu, mąka ryżowa, celuloza (kapsułka), celuloza sproszkowana (wypełniacz), kwas stearynowy pochodzenia
roślinnego (stabilizator), guma guar (stabilizator), krzemionka (subst. przeciwzbrylająca), sole magnezowe kw. tłuszczowych
(pochodzenia roślinnego) (subst. przeciwzbrylająca).

Informacja alergiczna:
Nie zawiera: pszenicy, glutenu, soi, mleka, jajek, ryb, skorupiaków, orzechów drzewnych. Wyprodukowano w zakładzie stosującym
zasady dobrej praktyki wytwarzania (GMP), w którym przetwarza się składniki innych preparatów zawierające te alergeny.

Zawartość: 90 kapsułek wegetariańskich
Dzienne spożycie: 2 kapsułki
Opakowanie starcza na: 45 dni
Masa netto: 90 g

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