
RAKYTNÍČEK mutlivitamin.želatinky s
rakytník.70ks

 

Obsah vitamínov:

VITAMÍN C: pomáha znižovať únavu a vyčerpanie, podporuje funkciu nervového a imunitného systému
VITAMÍN E: ochrana bielkovín a lipidov pred oxidačným poškodením
KYSELINA PANTOTÉNOVÁ: má pozitívny vplyv na normálnu duševnú výkonnosť, pomáha znižovať únavu
a vyčerpanie
VITAMÍN B6: prispieva k normálnej tvorbe červených krviniek, prispieva k zachovaniu normálnych
psychických funkcií
VITAMÍN B2 (riboflavín): prispieva k zachovaniu zdravej kože, slizníc a červených krviniek
VITAMÍN B1 (tiamín): prispieva k normálnej funkcii srdca a nervového systému
KYSELINA LISTOVÁ: má priaznivý vplyv na krvotvorbu
VITAMÍN H (biotín): má priaznivý vplyv na energetický metabolizmus a kvalitu kože a vlasov
VITAMÍN B12: podporuje funkciu imunitného systému, prispieva k zníženiu únavy a vyčerpania

Účinné látky:

Účinná látky 100g/25ks %DDD* 60g/15ks %DDD*
Sušená rakytníková šťava 3 000 mg  1 800mg  
Vitamín C 24 mg 30 14,4 mg 18
Vitamín E 3,6 mg 30 2,16 mg 18
Kyselina pantoténová 1,8 mg 30 1,08 mg 18
Vitamín B6 0,42 mg 30 0,25 mg 18
Vitamín B2 0,42 mg 30 0,25 mg 18
Vitamín B1 0,33 mg 30 0,20 mg 18
Kyselina listová 60 μg 30 36,00 μg 18
Biotín 15 μg 30 9,00μg 18
Vitamín B12 0,75 μg 30 0,45 μg 18
* DDD - odporúčaná denná dávka    

 

 

 

Použitie:

Rakytník rešetliakový (Hippophae Rhamnoides):

- podporuje prirodzenú obranyschopnosť organizmu
- prispieva k správnej činnosti tráviaceho traktu
- prispieva k dobrému fyzickému stavu a posilňuje činnosť srdca
- udržuje zdravú pokožku

Odporúčané dávkovanie:
5 želatínových RAKYTNÍČKOV 3 x denne rozžúvať a prehltnúť.



Zloženie:
glukózový sirup, cukor, pitná voda, želatína (bravčová), zmes ovocných koncentrátov s vitamínmi (koncentráty
hrozno, pomaranč, jablko, mandarínka, grapefruit, mučenka (passion fruit) a citrón; pyré z broskyne, manga,
nektárinky, banánu, gvajavy), sušená rakytníková šťava, regulátor kyslosti kyselina citrónová, zvlhčovadlo
sorbitol (súčasť glukózového sirupu), aróma marakuja, leštiaca zmes (rastlinný olej, leštiaca látka karnaubský
vosk E903), vitamíny C, E, B6, B1, kyselina pantoténová, kyselina listová, H (biotín), B12

Nutričné hodnoty (g/100g)
Sušina- 82,1
Popol- 0,061
Tuk- 0,28
Bielkoviny- 5,69
Vláknina potravy <0,3
Lepok (mg/100g sušiny) <0,5
Sacharidy- 76,00
Energetická hodnota (kJ/kcal/100g)-1400/334

Upozornenie:

·         výživový doplnok

·         nie je vhodný pre deti do 3 rokov

·         uchovávajte mimo dosahu detí

·         neprekračujte dennú doporučenú dávku

·         nie je náhradou pestrej stravy

·         uchovávajte v suchu a tme do 25 °C

·         chráňte pred slnečným žiarením

·         prípadná zmena farby neovplyvňuje kvalitu prípravku
 

 


