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SOLGAR, Beta Karoten, 7 mg x 60 kapsułek
 

Cena: 56,49 zł

Opis słownikowy

Marka Solgar

Postać kapsułki

Producent Solgar

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Informacje podstawowe SOLGAR, Beta Karoten, 7 mg x 60 kapsułek

Beta karoten to cenny składnik diety osób dbających o zdrową skórę. Nie tylko kumuluje się w skórze i wpływa na jej kolor*, ale i chroni
przed promieniami UV, co może być szczególnie istotne latem, gdy częściej się opalamy.

Produkt firmy Solgar to odrobina oceanu w kapsułce. Jest to bowiem naturalne źródło oceanicznego beta karotenu pozyskiwanego z
połyskujących pięknymi odcieniami czerwieni alg D. salina. Zawiera inne naturalnie w nich występujące karotenoidy: alfa-karoten,
kryptoksantynę, zeaksantynę, luteinę.

Beta karoten jest określany jako pro-witamina A, ponieważ jest przekształcany w organizmie człowieka w witaminę A, która wpływa
korzystnie na skórę. Ponadto przyczynia się do ona do utrzymania prawidłowego metabolizmu żelaza, pomaga w: utrzymaniu
prawidłowego stanu błon śluzowych, utrzymaniu prawidłowego widzenia, w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Odgrywa także rolę w procesie specjalizacji komórek.

Jako rozpuszczalny w tłuszczach składnik pokarmowy jest oferowany przez Solgar w kapsułkach wypełnionych olejem szafranowym.
Tłuszcze sprzyjają ponadto przyswajaniu beta karotenu*.

Jedno opakowanie wystarcza na 60 dni stosowania. Każda kapsułka zawiera 7 mg beta karotenu, 331 µg alfa-karotenu i 188 µg
pozostałych karotenoidów (kryptoksantyna, zeaksantyna, luteina)

* Am J Clin Nutr. 1993 Feb;57(2):175-81.
Photochem Photobiol. 2008 Mar-Apr;84(2):284-8, Annu Rev Nutr. 2004;24:173-200.
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Skład SOLGAR, Beta Karoten, 7 mg x 60 kapsułek

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (1 kapsułka) zawiera:

Mieszane karotenoidy pochodzenia naturalnego (z D. salina) – 47 mg

które zawierają:

Beta karoten – 7 mg

Alfa-karoten – 331 µg

Pozostałe karotenoidy (kryptoksantyna, zeaksantyna, luteina) – 188 µg

Składniki:
substancja wypełniająca: olej szafranowy; żelatyna wołowa, substancja glazurująca: glicerol (roślinny); substancja wypełniająca: olej
oliwkowy; Mieszane karotenoidy pochodzenia naturalnego (z D. salina) które zawierają: beta karoten, alfa-karoten, Pozostałe karotenoidy
(kryptoksantyna, zeaksantyna, luteina); zagęstnik: żółty wosk pszczeli.

Dawkowanie SOLGAR, Beta Karoten, 7 mg x 60 kapsułek

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: osoby dorosłe jedna (1) kapsułka dziennie, najlepiej w trakcie posiłku lub według wskazań
lekarza. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie jest substytutem zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta oraz zdrowy styl życia są ważne.

Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające leki lub chore powinny przed zażyciem skonsultować się z lekarzem.

Informacje dodatkowe SOLGAR, Beta Karoten, 7 mg x 60 kapsułek

Produkt bezglutenowy.
Nie zawiera: drożdży, pszenicy, soi, produktów mlecznych, sztucznych substancji przedłużających trwałość, aromatów, barwników.
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