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SUPRADYN INTENSIA ENERGY 15 tabl. musujących
 

Cena: 41,00 PLN

Opis produktu
 

SUPRADYN INTENSIA ENERGY 15 tabl. musujących

Supradyn Intensia Energy - suplement diety, zawierający koenzym Q10, witaminy i minerały. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych,
szczególnie w okresach intensywnego wysiłku umysłowego i fizycznego.
Smak owocowy.

Supradyn Intensia Energy to kompleks minerałów i witamin, które uzupełniają codzienne dietę i wspomagają zapotrzebowania na
potrzeby energetyczne organizmu. Może być stosowany przez osoby aktywne, które chcą zachować energię od rana do wieczora.

Zawarte w suplemencie diety witaminy C, B2, B6, B12, biotyna (witamina B7), niacyna (witamina B3), tiamina (witamina B1), kwas
pantotenowy, magnez, miedź, mangan, jod, wapń, żelazo wspierają właściwy metabolizm energetyczny.

Dawkowanie:
Dorośli: 1 tabletka dziennie, pić rozpuszczoną w 1 szklance wody.

Skład:
Kwas: kwas cytrynowy, regulator kwasowości: wodorowęglan sodu, substancja wypełniająca: sorbitole, magnez (siarczan magnezu i
węglan magnezu), wapń (węglan wapnia), substancja wypełniająca: izomalt, witamina C (kwas L-askorbinowy), barwnik: karoteny,
aromat soku pomarańczowego, żelazo (pirofosforan żelaza III), koenzym Q10, niacyna (amid kwasu nikotynowego), substancja
przecwizbrylająca: poliwinylopirolidon, mieszanina przeciwpieniąca (substancje przeciwpieniące: mannitol, estry sacharozy i kwasów
tłuszczowych, monooleinian polioksyetylenosorbitolu, dwutlenek krzemu), witamina E (octan D-alfa-tokoferylu), witamina A (retinol), cynk
(cytrynian cynku), aromat, substancja słodząca: aspartam, chlorek sodu, kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), substancja
słodząca: acesulfam K, sproszkowany sok z buraka ćwikłowego, selen (selenian IV sodu), ryboflawina (ryboflawiny 5'-fosforan sodowy),
mangan (siarczan manganu), molibden (molibdenian VI sodu), tiamina (chlorowodorek tiaminy), witamina B12 (cyjanokobalamina), jod
(jodek potasu), miedź (cytrynian miedzi II), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina D (cholekalcyferol), witamina K
fitomenadion), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), D-biotyna.

1 tabletka musująca zawiera:
witamina C 180 mg (225%)*, niacyna 48 mg (300%)*, kwas pantotenowy 18 mg (300%)*, witamina E 12 mg (100%)*, ryboflawina 4,2 mg
(300%)*, tiamina 3,3 mg (300%)*, witamina B6 2 mg (143%)*, witamina A 800 µg (100%)*, kwas foliowy 200 µg (100%)*, biotyna 50 µg
(100%)*, witamina K 25 µg (33%)*, witamina D 5 µg (100%)*, witamina B12 3 µg (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 µg (100%)*, selen 50 µg (91%)*,
molibden 50 µg (100%)*, koenzym Q10 4,5 mg.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia
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Ostrzeżenia:
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.
Spożycie w nadmiernej ilości może mieć efekt przeczyszczający.
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