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Bicaps Multi 60 kaps ForMeds
Cena

65,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

5903148620978

Producent

ForMeds

Opis produktu
®

Suplement diety BICAPS MULTI zawiera kompleksową kompozycję 13 witamin
i 7 składników mineralnych w kapsułce bez żadnych dodatków. Produkt odpowiedni dla wegetarian i wegan.

Naturalna kapsułka z pullulanu
Pullulan jest otrzymywany w naturalnym procesie fermentacji.
Podczas produkcji nie stosuje się surowców pochodzenia zwierzęcego,
dlatego kapsułka jest odpowiednia dla wegetarian i wegan.

Przejrzysty skład
Produkty nie zawierają sztucznych wypełniaczy, przeciwzbrylaczy
i barwników, takich jak: stearynian magnezu, dwutlenek krzemu,
dwutlenek tytanu itp.

Pojemnik z roślinnych surowców
Pojemnik wykonany jest z roślinnych i odnawialnych surowców nie GMO. Etykieta jest w pełni biodegradowalna i nadaje się do
kompostowania.

Porcja dzienna- 2 kapsułki zawiera (referencyjna wartość spożycia %):
Witamina A- 800 µg (100 %),
Witamina B1- 2,2 mg (200 %),
Witamina B2- 2,8 mg (200 %),
Niacyna (B3)- 32 mg (200 %),
Kwas pantotenowy (B5)- 12 mg (200 %),
Witamina B6- 2,8 mg (200 %),
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Biotyna (B7)- 100 µg (200 %),
Folian (B9)- 200 µg (100 %),
Witamina B12- 5 µg (200 %),
Witamina C- 80 mg (100 %),
Witamina D (D3)- 10 µg (200 %),
Witamina E- 12 mg (100 %),
Witamina K (K2 MK-7)- 75 µg (100 %),
Chrom- 40 µg (100 %),
Cynk- 10 mg (100 %),
Jod- 150 µg (100 %),
Magnez- 150 mg (40 %),
Mangan- 2 mg (100 %),
Miedź- 1 mg (100 %),
Selen- 55 µg (100 %).
Składniki: magnez (cytrynian magnezu), witamina C (kwas L- askorbinowy), niacyna (amid kwasu nikotynowego, kwas
nikotynowy), witamina K (mikrokapsułkowany menachinon-7), witamina E (bursztynian D- alfa- tokoferylu), cynk (cytrynian
cynku), kwas pantotenowy (D- pantotenian wapnia), witamina B6 (P-5-P 5'-fosforan pirydoksalu), mangan (glukonian
manganu), witamina D (mikrokapsułkowany cholekalcyferol z porostów), witamina B2 (ryboflawina), witamina B1
(chlorowodorek tiaminy), miedź (glukonian miedzi), pullulan (otoczka kapsułki), witamina A (octan retinylu), folian (Lmetylofolian wapnia), jod (jodek potasu), selen (L-selenometionina), biotyna (D- biotyna), chrom (chlorek chromu), witamina
B12 (metylokobalamina).
Spożyć 2 kapsułkI 1 raz dziennie w trakcie posiłku.
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