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Biovital Complex ON, kapsułki, 30 szt.
 

Cena: 24,09 zł

Opis słownikowy

Marka Biovital

Postać kapsułki

Producent Egis

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Multiminerały, Multiwitamina

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Biovital Complex ON, kapsułki, 30 szt.

Biovital Complex On to połączenie witamin i mikroelementów, wzbogacone standaryzowanym ekstraktem z żeń-szenia.

Skład Biovital Complex ON, kapsułki, 30 szt.

olej słonecznikowy rafinowany, żelatyna wieprzowa, tlenek magnezu, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, ekstrakt z korzenia żeń-
szenia (Panax ginseng C.A. Meyer), octan DL-alfa tokoferylu, amid kwasu nikotynowego, substancja zagęszczająca: wosk pszczeli żółty,
D-pantotenian wapnia, diglicynian żelaza (II), emulgator: lecytyna sojowa, tlenek cynku, siarczan manganu jednowodny, substancja
zagęszczająca: dwutlenek krzemu, cyjanokobalamina, chlorowodorek pirydoksyny, barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza, ryboflawina,
monoazotan tiaminy, cholekalcyferol w oleju MCT, kwas pteroilomonoglutaminowy, jodan potasu, chlorek chromu (III) sześciowodny,
molibdenian (VI) sodu dwuwodny, D-biotyna, filochinon.

1 kapsułka zawiera: ekstrakt z korzenia żeń-szenia (4% ginsenozydów) 40mg, tiamina 1,32mg (120%)*, ryboflawina 2,1mg (150%)*,
niacyna 16mg (100%)*, kwas pantotenowy 7,5mg (125%)*, witamina B6 2,1mg (150%)*, witamina B12 3mcg (120%)*, witamina D 10mcg
(200%)*, witamina E 16mg (133%)*, kwas foliowy 300mcg (150%)*, biotyna 62,5mcg (125%)*, magnez 57mg (15%)*, jod 100mcg (67%)*,
cynk 5mg (50%)*, żelazo 2,1mg (15%)*, witamina K 24,5mcg (33%)*, mangan 1,8mg (90%)*, chrom 40mcg (100%)*, molibden 50mcg
(100%)*.

*RWS- referencyjna wartość spożycia.
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Działanie Biovital Complex ON, kapsułki, 30 szt.

Witaminy B2, B3, B5, B6, B12, magnez, żelazo i kwas foliowy przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Witaminy
B2, B3, B5, B6, B12, magnez, tiamina, biotyna, jod, mangan przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.
Witamina D i magnez pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowej płodności i
prawidłowych funkcji rozrodczych. Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu testosteronu we krwi. Chrom pomaga w
utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Witaminy B6, B12, D, żelazo, cynk, kwas foliowy pomagają w prawidłowym
funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Dawkowanie Biovital Complex ON, kapsułki, 30 szt.

1 kaps. dziennie
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