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ASPARAGINIAN CARDIO DUO tabletki x 50tabl.
 

Cena: 11,33 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 50 tabl.

POSTAĆ TABLETKI

PRODUCENT UNIPHAR SP Z O.O.

REJESTRACJA SUPLEMENT DIETY

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Opis produktu
Asparaginian CardioDuo to suplement diety w formie tabletek łączący w składzie kwas L-asparaginowy, wyciąg z owoców głogu, 13
witamin, w tym witaminy z grupy B oraz cynk, magnez, potas i żelazo. Formuła została opracowana z myślą o uzupełnieniu codziennej
diety w cenne składniki aktywne.

Działanie
Tiamina pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu serca. Foliany wspierają prawidłową produkcję krwi, a potas pomaga w utrzymaniu
właściwego ciśnienia krwi. Dodatkowo ryboflawina pełni rolę utrzymaniu prawidłowego stanu czerwonych krwinek, a witamina B6 i B12
jest potrzebna do ich prawidłowej produkcji. Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania naczyń krwionośnych. Żelazo pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny oraz w prawidłowym
transporcie tlenu w organizmie.

Witaminy z grupy B (ryboflawina, tiamina, kwas foliowy, kwas pantotenowy) pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu
nerwowego. Dodatkowo kwas pantotenowy wspiera utrzymanie sprawności umysłowej na prawidłowym poziomie, a składniki takie jak
witamina B6, B12, C przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia u znużenia. Żelazo pomaga również w utrzymaniu
prawidłowych funkcji poznawczych.

Sposób użycia
1 tabletka raz dziennie.

Składniki
Chlorek potasu, węglan magnezu, kwas L-asparaginowy, witamina C (kwas L-askorbinowy), inulina, niacyna (amid kwasu nikotynowego),
standaryzowany wyciąg z owoców głogu (Crataegus), skrobia ziemniaczana, witamina E (octan D-alfa-tokoferylu), kwas pantotenowy (D-
pantotenian wapnia), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), ryboflawina, tiamina (monoazotan tiaminy), glukonian żelaza, kwas
foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), D-biotyna, witamina B12 (cyjanokobalamina), dwutlenek tytanu, azorubina, wosk carnauba,
wosk pszczeli biały.
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