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Beta Glucan Forte (LN) Wit.C i cynk (odpor
 

Cena: 41,01 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,31 g

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent LABORATORIA NATURY SP Z O.O.

Substancja
czynna

Produkt złożony

Opis produktu
 

Beta Glukan Forte (LN) to suplement diety uzupełniający codzienną dietę w beta glukan, naturalny polisacharyd występujący w ścianach
komórkowych mikroorganizmów z gatunku Saccharomyces Cerevisiae, witaminę C i cynk.
Chroniona patentem metoda pozyskiwania Yestimun® beta glukanu, pozwala na uzyskanie produktu o wysokiej, aż 85% koncentracji
czystego beta glukanu 1,3/1,6D, pozbawionego innych składników mogących osłabić jego działanie (przede wszystkim białek i
tłuszczów).
Witamina C i cynk wpływają korzystnie na prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Pomagają w ochronie komórek przed
stresem oksydacyjnym, dzięki czemu utrzymują organizm w dobrej kondycji.
Yestimun ® beta glukan pozyskiwany jest opatentowanymi i nowoczesnymi metodami produkcyjnymi, dzięki czemu naturalne struktury
beta glukanu pozostają nienaruszone. Metoda ta pozwala zachować wysoką czystość i aktywność biologiczną Yestimun ® beta
glukanu.

Skład:
Yestimun ® beta glukan standaryzowany do zawartości nie mniej niż 85% czystego beta glukanu 1,3/1,6D, żelatyna (składnik otoczki
kapsułki), witamina C ( kwas L-askorbinowy), cytrynian cynku.

Zalecana porcja dzienna zawiera:
1 kapsułka:
beta-glukan 1,3/1,6D: 170 mg
witamina C: 30 mg (37,5%)*
cynk: 4,5 mg (45%)*,
2 kapsułki:
beta-glukan 1,3/1,6D: 340 mg
witamina C: 60 mg (75%)*
cynk: 9 mg (90% )*
*% referencyjnej wartości spożycia
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Dawkowanie:
1 kapsułka 1-2 razy dziennie, przed posiłkiem. Popić szklanką wody.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Przeciwwskazania:
Produkt nie powinien być stosowany przez osoby uczulone na, którykolwiek z jego składników.
Preparat nie jest wskazany dla kobiet w ciąży i matek karmiących.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.
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