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Naturell Beta-Karoten + E, 60 tabletek
 

cena: 15,31 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabletki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Suplement diety Naturell Beta-Karoten + E polecany jest osobom dbaj?cym o skór?, równie? w okresie
letnim. Dzi?ki zawartym sk?adnikom preparat pomaga w utrzymaniu prawid?owego stanu skóry i b?on
?luzowych (witamina A w postaci beta-karotenu) oraz chroni sk?adniki komórek przed stresem oksydacyjnym
(witamina E).

W?a?ciwo?ci Beta karotenu:
 - obni?a poziom "z?ego" cholesterolu;
- zapobiega mia?d?ycy i chorobom serca;
- zmniejsza prawdopodobie?stwo wyst?pienia udaru mózgu i zawa?u serca;
- wzmacnia uk?ad odporno?ciowy;
- chroni przed infekcjami przewodu pokarmowego i dróg oddechowych;
- polepsza funkcjonowanie narz?du wzroku, chroni przed tzw. kurz? ?lepot?, czyli s?abym widzeniem o
zmierzchu.;
- zmniejsza ryzyko wyst?pienia zwyrodnienia plamki ?ó?tej, która grozi utrat? wzroku (szczególnie u osób
starszych).

Dawkowanie
 Zalecana porcja do spo?ycia w ci?gu dnia niezb?dna do uzyskania korzystnego dzia?ania produktu: 1
tabletka dziennie.

Nie przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia.

Sk?ad
 Substancje wype?niaj?ce: fosforany wapnia (fosforan diwapniowy), celuloza mikrokrystaliczna, ?el
celulozowy; witamina A (beta-karoten), witamina E (octan DL-alfa tokoferylu), substancje glazuruj?ce: kwasy
t?uszczowe (kwas stearynowy), dwutlenek krzemu, hydroksypropylometyloceluloza, sole magnezowe kwasów
t?uszczowych (stearynian magnezu), barwnik: dwutlenek tytanu, substancja glazuruj?ca: glikol
polietylenowy. Mo?e zawiera? ?ladowe ilo?ci skorupiaków, ryb, soi i ich produktów pochodnych.
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Jedna tabletka Naturell Beta-Karoten + E zawiera: witamina E 10 mg -TE* (83%**), witamina A (beta-
karoten) 1000 ?g RE*** (125%**).
*- ekwiwalent alfa-tokoferolu
**- procent realizacji referencyjnych warto?ci spozycia
***- ekwiwalent retinolu (1 ?g retinolu= 6 ?g beta-karotenu)
Preparat nie zawiera laktozy.

Przeciwwskazania
 Nadwra?liwo?? na którykolwiek sk?adnik preparatu.
Nie zaleca si? stosowania preparatu kobietom w ci??y i karmi?cym piersi?.
Preparat nie mo?e by? stosowany przez dzieci poni?ej 12. roku ?ycia oraz osoby pal?ce papierosy.

Wyprodukowano przez Naturell AB, Szwecja dla:
 USP Zdrowie Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
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