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Solgar HY-BIO x50 tabletek
 

Cena: 31,50 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Solgar Polska

Postać tabletki

Substancja
czynna

bioflawonoidy, dzika róża, rutyna, witamina C

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli

Właściwości bez cukru / dla cukrzyków, produkt wegański
/ dla wegan

Opis produktu
 

KOMPLEKS BIOFLAWONOIDOWY Z WITAMINĄ C, DZIKĄ RÓŻĄ I RUTYNĄ

Bioflawonoidy to biologicznie czynne związki należące do roślinnych flawonoidów¹. Po raz pierwszy zostały odkryte w 1936 roku przez
zdobywcę nagrody Nobla – Alberta Szent-Gyorgi – który początkowo nazwał je „witaminą P”. Bioflawonoidy posiadają właściwości
przeciwutleniające i mają korzystny wpływ na wytrzymałość naczyń włosowatych. Bioflawonoidy pochodzące z owoców cytrusowych w
połączeniu z witaminą C pozytywnie wpłyną na poprawę funkcjonowania układu odpornościowego. Do grupy bioflawonoidów
cytrusowych należy m.in. hesperydyna obecna w słodkich pomarańczach i cytrynie.

Produkt firmy Solgar oprócz kompleksu bioflawonoidów cytrusowych wzbogacony jest witaminą C, rutyną, a także dziką różą, która jest
naturalnie bogata w antyoksydanty, a przy odpowiedniej porcji wspomaga funkcje układu odpornościowego oraz oddechowego.

¹ Phytother. Res. 2001;15:665-669.

SPOSÓB UŻYCIA

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: osoby dorosłe jedna (1) tabletka dziennie, najlepiej w trakcie posiłku lub według
wskazań lekarza.
Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające leki lub chore powinny przed zażyciem skonsultować się z lekarzem.

INFORMACJA ALERGICZNA

Produkt bezglutenowy.
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Nie zawiera: drożdży, pszenicy, soi, produktów mlecznych, sztucznych substancji przedłużających trwałość, aromatów i
barwników.

SKŁAD

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (1 tabletka) zawiera:

Witamina C (kwas L-askorbinowy) – 500 mg (625% RWS*)
Bioflawonoidy cytrusowe kompleks – 500 mg
Rutyna – 50 mg
Dzika róża (Rosa canina) sproszkowane owoce – 50 mg

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Składniki:

witamina C (kwas L-askorbinowy), bioflawonoidy cytrusowe kompleks, substancja wypełniająca: celuloza, rutyna, dzika róża
(Rosa canina) sproszkowane owoce, guma celulozowa, substancje przeciwzbrylające: roślinny kwas stearynowy, dwutlenek
krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych (roślinnych); substancje glazurujące: hydroksypropylometyloceluloza, glicerol
roślinny (z oleju z ziarna palmowego i oleju kokosowego).

INFORMACJE DODATKOWE

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

Solgar Polska Sp. z o. o.
ul.Skoroszewska 12
02-495 Warszawa
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