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ALTRIENT B COMPLEX LIPOSOMALNY, 30 SASZETEK
 

cena: 309,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Producent LivOn Labs

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Większość zwykłych form witamin z grupy B - tabletki, kapsułki, proszki, płyny, a nawet pochodzących z pożywienia nie jest w pełni
przechowywane przez organizm. Może on przechowywać tylko ograniczone ilości witamin z grupy B, ponieważ wszystkie są
rozpuszczalne w wodzie, a zatem wszelki nadmiar jest wydalany z moczem. Znalezienie suplementu, który dostarcza wysoce
bioaktywnych witamin z grupy B, ma kluczowe znaczenie dla utrzymania odpowiedniego poziomu energii w organizmie.

Wybór suplementu Altrient B jest doskonałym rozwiązaniem.

Ten wyjątkowy, liposomalny kompleks witamin zapewnia znacznie wyższy poziom wchłaniania aniżeli inne produkty dostępne na rynku.
Altrient B wykorzystuje genialną technologię LET polegającą na zamykaniu substancji odżywczych wewnątrz małych pęcherzyków
fosfolipidowych, które przedostają się przez układ pokarmowy, przenosząc zawartość bezpośrednio do komórek ich potrzebujących.
Metoda ta pozwala na prawie 100% biodostępność!

Altrient® B jest preparatem zawierającym pełną gamę witamin z grupy B, w tym B1, B2, B6, B12, Niacynę, Kwas Pantotenowy, Kwas
Foliowy (Quatrefolic®), Biotynę oraz minerały Cynk, Chrom, Selen i dodatkowo Cynamon oraz Podstawowe Fosfolipidy.

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 0.5 saszetki.

SKŁADNIKI - Ilość w 1 porcji:
Witaminy:
Witamina B1 (tiamina) 22 mg 2000%
Witamina B2 (ryboflawina) 4,25 mg 304%
Niacyna (amid kwasu nikotynowego) 10 mg 63%
Kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia) 5 mg 83%
Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 5 mg 357%
Kwas foliowy Quatrefolic® (sól glukozaminowa
kwasu (6S)-5-metylotetrahydrofoliowego) 50 µg 25%
Witamina B12 (metylokobalamina, cyjanokobalamina) 25 µg 1000%
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Biotyna (d-biotyna) 150 µg 300%
Minerały:
Cynk (diglicynian cynku) 10 mg 100%
Selen (L-selenometionina) 25 µg 45%
Chrom (pikolinian chromu) 25 µg 63%
Inne składniki:
Cynamon 12,5 µg †
Fosfolipidy z lecytyny sojowej: 250 mg †
w tym fosfatydylocholina 125 mg †

*RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
*† -Zalecane Dzienne Spożycie nie zostało ustalone
oczyszczona z białek sojowych

Składniki: dejonizowana woda, fosfolipidy z lecytyny sojowej, chlorowodorek tiaminy, cynamon, niacyna, diglicynian cynku,
ryboflawina, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, sól glukozaminowa kwasu (6S)-5-metylotetrahydrofoliowego, D-
biotyna, L-selenometionina, pikolinian chromu, roślinny alkohol (etanol), aromat malinowy, aromat jagodowy, aromat pomarańczowy,
aromat brzoskwiniowy, substancja słodząca: glikozydy stewiolowe, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, wyciąg z lukrecji,
regulator kwasowości: kwas cytrynowy.

KONSERWANT:
Wieloletnie prace nad uzyskaniem doskonałej formuły doprowadziły LivOn Labs do konkluzji, że najbezpieczniejszym i
najkorzystniejszym dla produktu, a przede wszystkim dla Klienta konserwantem będzie:
wolny od GMO,
farmaceutyczny,
naturalny
ALKOHOL
JEDYNY konserwant, który można łatwo usunąć z produktu poprzez ODPAROWANIE (15-45 min).
12% OBJĘTOŚCI saszetki czyli ok. 0,68 ml w saszetce!
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