Informacje o produkcie
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Now Foods Witamina B-12 Instant Energy 75 saszetek
Cena :
48.50 zł
Producent : Now Foods, USA
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

SUPLEMENT DIETY
Składniki 1 saszetki:
Tiamina (z chlorowodorku tiaminy) 1,5mg %*
Roboflawina (Witamina B2) 1,7mg 100%*
Witamina B3 (jako amid kwasu nikotynowego) 20mg 100%*
Witamina B6 (chlorowodorek pirodyksyny) 2mg 100%*
Kwas foliowy 400mcg 100%*
Witamina B-12 (jako cyjanokobalamina, metylokobalamina (forma koenzymu) i adenozynokobalamina (forma koenzymu) 2mg 33333%*
Witamina B5 (z D-pantotenianiu wapnia) 30mg 300%*
Chrom (pikolinian chromu) 60mcg 50%*
Monohydrat kreatyny 250mg
*RWS Referencyjna Wartość Spożycia
Pozostałe składniki:
ksylitol, maltodekstyna, kwas cytrynowy, celuloza, naturalne aromaty cytrusowe i dwutlenek krzemu. Zawiera pochodne soi.
Nie zawiera:
pszenicy, glutenu, mleka, jajek, ryb, skorupiaków, składników pochodzących z orzechów.
Sposób użycia:
1 saszetka dziennie. Wymieszać w wodzie soku lub ulubionym napoju lub spożywać bezpośrednio.
Ostrzeżenie:
Nie stosować dla kobiet w ciąży. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Produkt nie może być stosowany jako substytut prawidłowo zróżnicowanej diety.
Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Producent:
NOW FOODS, 395 S. GLEN ELLYN Rd.
BLOOMINGDALE, IL 60108, USA
Opakowanie:
75 saszetek
Kilka słów o producencie:
Firma Now Foods w prowadzonej od 1968 roku działalności każdym dniem zapracowała sobie na miano najbardziej renomowanego producenta w branży w
USA. Potwierdzają to liczne tytuły i nagrody: Producent Roku 2003 w USA, Najlepsza Marka w sklepach ze zdrową żywnością w USA w 2004 roku. Now Foods
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mając na celu najwyższą satysfakcję swoich klientów produkuje tylko najwyższej dostępnej farmaceutycznej klasy. Dla zapewnienia bezwzględnej jakości
podstawowych składników każdy z naszych dostawców jest przez nas kontrolowany w nieregularnych audytach. Now Foods robi wszystko co możliwe, aby
najwyższa jakość produktów mogła być zaoferowana klientom w cenie, na którą mogą sobie pozwolić.

