Protože zdraví je to nejcennější

green farm vital

doplněk stravy

Charakteristika:
Přípravek obsahuje unikátní kombinaci 17 vitaminů a minerálů. Vápník a vitamin B3
(niacin) přispívají k normálnímu energetickému metabolismu. Vitamin D napomáhá
normálnímu vstřebávání a využití vápníku a fosforu a přispívá k udržení normálního stavu
kostí, zubů a činnosti svalů. Selen a zinek přispívají k normální funkci imunitního systému
a k ochraně buněk před oxidativním stresem. Chrom přispívá k udržení normální hladiny
glukózy v krvi. Železo přispívá k normální tvorbě červených krvinek a hemoglobinu a k přenosu
kyslíku v těle. Vitamin B2 (riboflavin) přispívá k udržení normálního stavu pokožky a zraku.
Riboflavin a vitamin B6 podporují normální činnost nervové soustavy a přispívají ke snížení
míry únavy a vyčerpání.
Doporučené dávkování: 1 tobolku denně, zapít sklenicí vody. Vhodné pro dlouhodobé užívání.
Složení: vápník (uhličitan vápenatý), vitamin C (kyselina L-askorbová), vitamin B3
(nikotinamid), železo (glukonan železnatý), vitamin E (DL- α- tokoferyl acetát), zinek
(laktát zinečnatý), beta karoten 10 %, vitamin B5 (pantothenát vápenatý), vitamin B2
(riboflavin), vitamin B6 (pyridoxin hydrochlorid), vitamin B1 (thiamin hydrochlorid),
vitamin B9 (kyselina listová), selen (selenomethionin), vitamin B7 (D-biotin), chrom (pikolinát chromitý), vitamin D (cholekalciferol), vitamin B12 (kyanokobalamin).
Obal tobolky obsahuje želatinu a barviva E127, E172 a E171.

Z nabídky green farm dále doporučujeme:
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Složení v denní dávce (1 tobolka)
Vápník
120 mg (15 % RHP)
Vitamin C
80 mg (100 % RHP)
Vitamin B3
16 mg (100 % RHP)
Železo
14 mg (100 % RHP)
Vitamin E
12 mg (100 % RHP)
Zinek
10 mg (100 % RHP)
Beta karoten 10 %
6 mg
Vitamin B5
6 mg (100 % RHP)
Vitamin B2
1,4 mg (100 % RHP)

Vitamin B6
Vitamin B1
Vitamin B9
Selen
Vitamin B7
Chrom
Vitamin D
Vitamin B12

1,4 mg (100 % RHP)
1,1 mg (100 % RHP)
200 µg (100 % RHP)
55 µg (100 % RHP)
50 µg (100 % RHP)
40 µg (100 % RHP)
5 µg (100 % RHP)
2,5 µg (100 % RHP)
RHP - Referenční hodnota příjmu

Upozornění: Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Přípravek není určen jako náhrada
pestré stravy. Nevhodné pro děti do 3 let, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí!
Dodržujte zdravý životní styl.
Skladování: v suchu a v temnu, při teplotě do 25 °C.
Hmotnost obsahu 30 tobolek: 22,2 g ± 5 %
Výrobce a distributor: Green Farm Laboratories s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3
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