D3-MAX LIPOSZÓMÁS C-VITAMIN

lágyzselatin kapszula
Az immunrendszer, az idegrendszer és a pszichológiai funkció
támogatásához
D3-vitamin liposzómás C-vitaminnal, csipkebogyó-, acerola-, szőlőmag
kivonattal és lecitinnel
étrend-kiegészítő
Nettó tömeg: 42 g

30 db

Összetevők: szójaolaj, zselatin, liposzómás aszkorbinsav (l-aszkorbinsav, szójaolaj,
emulgeálószer: szójalecitin, fényezőanyag: méhviasz), acerola gyümölcs kivonat,
fényezőanyag: méhviasz, szójalecitin, csipkebogyó kivonat, szőlőmag kivonat,
kolekalciferol.
Aktív anyagok
1 kapszulára
2 kapszulára
D3-vitamin
50 µg (1000% NRV)
100 µg (2000% NRV)
C-vitamin
300 mg (375 % NRV)
600 mg (750 % NRV)
Acerola gyümölcs
50 mg
100 mg
kivonat
Csipkebogyó
20 mg
40 mg
kivonat
Szőlőmag kivonat
20 mg
40 mg
proantocianidinek
19 mg
38 mg
lecitin
30 mg
60 mg
NRV: napi beviteli referenciaérték felnőttek számára
Adagolás: felnőtteknek naponta 1-2 kapszula bevétele javasolt bőséges folyadékkal
lenyelve.
Minőségét megőrzi: a csomagolás alján jelzett időpontig.
Tárolás: száraz, szobahőmérsékletű helyen, közvetlen fénytől védve.
Származási hely: Kína.
Forgalmazza: Herbapharma Kft., 1106 Budapest, Keresztúri út 178.
OGYÉI notifikációs sz.: 18518/2017
A D-vitamin szükséges a csontok és fogak épségének fenntartásához, a kalcium és a foszfor
felszívódásához és hasznosulásához, segít fenntartani a normál izomfunkciókat, hozzájárul
az immunrendszer normál működéséhez, részt vesz a vér normál kalcium szintjének
fenntartásában.
Hozzájárul az egyensúlyzavar és izomgyengeség okozta esésveszély kockázatának
csökkentéséhez. A 60 éves vagy annál idősebb férfiak és nők esetében az esés a
csonttörések kockázati tényezője. A kedvező hatás legalább napi 20 µg D-vitamin bevitellel
érhető el. A betegségnek több kockázati tényezője is van, melyek egyikének
megváltoztatása nem biztos, hogy kedvező hatást eredményez.
Különleges, liposzómás technológiával előállított C-vitamin a felszívódás érdekében,
természetes csipkebogyó, acerola gyümölcs-, szőlőmag kivonattal és lecitinnel kombinált
készítmény.
A C-vitamin szerepet játszik az immunrendszer, az idegrendszer normál működésében, a
normál pszichológiai funkció fenntartásában. Fokozza a táplálékkal bevitt vas felszívódását,
hozzájárul a normál kollagénképződéshez, így a csontok, a fogak, az erek, a bőr, a fogíny
normál állapotának fenntartásához.

Figyelmeztetés: Az ajánlott napi adagot ne lépje túl! Gyermekek elől zárva tartandó!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az
egészséges életmódot.

