Informacje o produkcie
Utworzono 17-01-2019

Full Spectrum - naturalna multiwitamina

Cena : 48,00 zł

Cena promocyjna : 43,20 zł
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Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

Produkt uzupełniający codzienną dietę w witaminy i składniki mineralne, których idealnie dobrane
proporcje zaspokoją potrzeby zarówno dzieci w wieku szkolnym, jak i dorosłych.

at

Kompleksowy zestaw naturalnych antyoksydantów, witamin, organicznych minerałów chelatowanych (tzn. łatwo
przyswajalnych) oraz bioflawonoidów (w naturze występują łącznie z witaminami).
W nowoczesnych multiwitaminach obecne są bioflawonoidy.
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FulI Spectrum spełnia wszystkie najwyższe normy jako produkt z organicznymi minerałami o naturalnych
wiązaniach z naturalnymi witaminami.
Sztuczne witaminy stworzone w laboratoriach jako produkt rafinowany, to krystaliczna nieorganiczna substancja obca
dla organizmu - przyswajana z trudnością lub w przypadku zaburzeń metabolicznych - wcale.
Obserwujemy to "na własnej skórze", kiedy po spożyciu syntetycznych witamin, antybiotyków i innych leków mocz
posiada kolor i zapach spożytych witamin lub leków. Preparaty witaminowe z minerałami w nieorganicznej postaci, w
bardzo niewielkim stopniu wykorzystane są przez organizm. W większości stanowią "budulec" do nierozpuszczalnych
soli. Zachowanie odpowiednich proporcji mikroelementów w stosunku do siebie jest tu podstawą, aby nie zmienić ich
formy organicznej w nieorganiczną.
Fuli Spectrum to naturalny suplement multiwitaminowy dla każdego niezbędny w zachowaniu witalności,
zdrowia i urody, doskonałej kondycji fizycznej oraz umysłowej w utrzymaniu prawidłowego
funkcjonowania organizmu:
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uzupełnia braki w codziennej diecie u dzieci, młodzieży i dorosłych,
dla osób mieszkających w dużych miastach, przy ruchliwych ulicach oraz w skażonym środowisku, tam gdzie jest
większe stężenie metali ciężkich (np. ołowiu, kadmu i strontu) w wodzie i biosferze.
przeciwdziała skutkom stresów
niezdrowy wygląd skóry,
wypadanie włosów, zaburzenie widzenia lub snu.
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Organiczne minerały i naturalne witaminy decydują o sprawnej przemianie w energię i tkanki tego czym się żywimy.

Opakowanie zawiera: 90 tabletek

Sposób użycia: 1 tabletka dziennie lub według zaleceń.
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1 tabletka zawiera:

Betaina HCL 10.00 mg
Biotyna 40.00 mcg
Chrom (GTF) 25.00 mcg
Cynk (glukonian) 10.00 mg
Dwuwinian choliny 20.00 mg
Inozytol 20.00 mg
Jod 80.00 mcg
Kompleks hesperydyny 2.00 mg
Kwas foliowy 200.00 mcg
Kwas pantotenowy 5.00 mg
Magnez (chelat aminokwasowy) 25.00 mg
Mangan (chelat aminokwasowy) 3.00 mg
Miedź (chelat aminokwasowy) 1.50 mg
Molibden 10.00 mcg
Niacyna 10.00 mg
PABA (kwas para-aminobenzoesowy) 5.00 mg
Potas (glukonian) 10.00 mg
Rutyna 4.00 mg
Selen (drożdże) 20.00 mcg
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Wapń (chelat aminokwasowy 50.00 mg
Witamina A (beta karoten) 1500.00 jm
Witamina B1 1.00 mg
Witamina B12 2.00 mcg
Witamina B2 1.10 mg
Witamina B6 1.20 mg
Witamina C (z owocami dzikiej róży) 60.00 mg
Witamina E (octan d-alfatokoferolu) 7.00 jm
Żelazo (chelat aminokwasowy) 4.00 mg

Opakowanie: 90 tabletek
Dawkowanie: 1 tabletka dzienie po posiłku
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Dostępne opcje Full Spectrum - naturalna multiwitamina
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» Koszt dostawy: od 11 zł.
» Czas dostawy: do 3 dni roboczych.
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