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Forever ImmuBlend na odporność - 60 tabl.
 

Cena: 110,90 pln

Opis słownikowy

Producent Forever Living Products

Opis produktu
 

Forever ImmuBlend to suplement diety zawierający składniki wspierające funkcjonowanie układu odpornościowego.

Produkt stworzony został aby wesprzeć układ immunologiczny. Jego składniki dobrano na podstawie roli jaka odgrywają w działaniu
układu odpornościowego.

Można w nim znaleźć walczącą z wolnymi rodnikami witaminę C, wspierającą układ immunologiczny i biorącą udział w podziale
komórek witaminę D, chroniący przed stresem oksydacyjnym i wspomagający produkcję komórek odpornościowych cynk, a także
wspierające naturalną odporność organizmu laktoferynę, grzyby maitake i shitake.

Forever ImmuBlend jest produktem bezglutenowym.

 

Stosowanie: 2 tabletki dziennie w czasie posiłku, zażywać popijając wodą

Zawartość składników w porcji dziennej  w 2 tabletkach
Witamina C 90 mg (112%*)
Witamina D 10 μg (200%*)
Cynk 15 mg (150%*)
Fruktooligosacharydy 240 mg
Laktoferyna 66 mg
Sproszkowane grzyby Maitake 25 mg
Sproszkowane grzyby Shitake 17 mg
Ekstrakt z grzybów Maitake 7 mg

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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* % realizacji zalecanej dziennej wartości spożycia dla osoby dorosłej

 

Nie stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników produktu.

Suplement diety nie może być stosowany jako zamiennik zróżnicowanej diety. 

 

Składniki: substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna, fruktooligosacharydy, substancja zagęszczająca –
hydroksypropylometyloceluloza, cynk (glukonian cynku), witamina C (kwas L askorbinowy), laktoferyna z mleka, substancja glazurujące
(kwasy tłuszczowe, sól sodowa karboksymetylocelulozy, cytrynian trisodowy), sproszkowane grzyby Maitake (Grifola frondosa),
emulgatory [sole magnezowe kwasów tłuszczowych, lecytyny (z soi)], sproszkowane grzyby Shitake (Lentinula edodes), ekstrakt z
grzybów Maitake (Grifola frondosa), substancja przeciwzbrylająca – dwutlenek krzemu, witamina D (cholekalcyferol), dekstryna,
dekstroza.

Masa netto:  35 g

Opakowanie: 60 tabletek
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