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Lab One N1 Antioxidant Max 60 k
 

cena: 90,80 PLN

Opis słownikowy

Producent LAB ONE

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

LAB ONE N°1 Antioxidant MAX 50 kapsułek Suplementy diety Antyoksydanty mają jeden wolny elektron, który mogą oddać wolnym
rodnikom. W ten sposób je neutralizują, chroniąc przed ich destrukcyjnym wpływem. Dlatego warto postawić na najskuteczniejsze
przeciwutleniacze. Najsilniejsze antyoksydanty — suplement N°1 Antioxidant Max Produkt zawiera silne antyoksydanty: astaksantynę,
resveratrol oraz witaminę C.Opakowanie: 50 kapsułek.Pomaga zwalczyć stres oksydacyjny i wolne rodniki. Witamina C: pomaga w
prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych, pomaga w
prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, pomaga w
prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kości. Składniki      Zawartość w zalecanej do
spożycia dziennej    porcji produktu (2 kapsułki)Ekstrakt ze skórek winogron, 200 mg w tym: Resveratrol 100 mgSuszone mikroalgi
Haematococcus Pluvialis, 160 mg w tym: Astaksantyna 8 mgWitamina C 240 mg (300%)*    * Referencyjna Wartość Spożycia Zalecane
spożycie: 2 kapsułki dziennie (jednorazowo) w trakcie posiłku, popić wodą. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia
w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób
żywienia i zdrowy tryb życia są ważne dla zachowania dobrego stanu zdrowia. Spożywanie zalecanej dziennej porcji produktu zapewnia
korzystny efekt dla zdrowia. Składniki: kwas L-askorbinowy (witamina C), ekstrakt ze skórek winogron 50% Resveratrol (Vitis vininfera L.),
suszone mikroalgi Haematococcus Pluvialis - astaksantyna, substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
dwutlenek krzemu; substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza. Masa netto: 19,5g Warunki przechowywania:
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla dzieci. Co to jest N°1 Antioxidant MAX?N°1
Antioxidant MAX to suplement diety, który zawiera astaksantynę, rezweratrol i witaminę C. Ich celem jest walka ze stresem
oksydacyjnym i skutkami jego działanie. Jaki jest skład produktu N°1 Antioxidant MAX?W składzie produktu znajdują się: Kwas L-
askorbinowy (witamina C), ekstrakt ze skórek winogron 50% - Rezveratrol (Vitis vininfera L.), suszone mikroalgi Haematococcus Pluvialis
– Astakstantyna, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, dwutlenek krzemu; substancje żelujące: karagen, octan potasu. Jak należy stosować preparat N°1 Antioxidant
MAX?Suplement diety N°1 Antioxidant MAX należy przyjmować w postaci 2 kapsułek dziennie, najlepiej rano, popijając je wodą.Nie
należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Należy pamiętać, że suplementy diety nie mogą być stosowane jako
substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia są ważne dla zachowania dobrego stanu
zdrowia. Spożywanie zalecanej dziennej porcji produktu zapewnia korzystny efekt dla zdrowia. Jak należy przechowywać suplement
diety N°1 Antioxidant MAX?Suplement diety N°1 Antioxidant MAX należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu,
w sposób niedostępny dla dzieci. Ile kapsułek znajduje się w jednym opakowaniu suplementu diety N°1 Antioxidant MAX?W jednym
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opakowaniu suplementu diety N°1 Antioxidant MAX znajduje się 50 kapsułek, które wystarczają na miesiąc stosowania. Masa netto
produktu to 19,5 g. Czy mogę łączyć ze sobą różne produkty Lab One?Oczywiście. Suplemety diety Lab One można ze sobą łączyć.
Składniki aktywne zawarte w produktach nie niwelują nawzajem swojego działania. Dodatkowo działają wspomagająco w różnych
aspektach dotyczących prawidłowego funkcjonowania organizmu i dzięki ich połączeniu uzyskujemy kompleksowe działanie
prozdrowotne.

Podmiot odpowiedzialny:

LAB ONE SP. Z O.O.
ul. Warszawska 62, Wielogóra
26-660 Jedlińsk

Dodatkowe informacje o producencie: 

Firma LAB ONE to bezpieczne i skuteczne rozwiązania w drodze do lepszego życia.

Naszym priorytetem jest jakość – codziennie dokładamy wszelkich starań, aby nasze kosmetyki i suplementy spełniały potrzeby nawet
najbardziej wymagających klientów. Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych ekspertów udaje nam się to osiągać!
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