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Link do produktu: https://body-maxx.pl/allnutrition-vitaminall-sport-60-caps-p-1280.html

ALLNUTRITION VITAMINALL
SPORT - 60 CAPS.
Cena

19,99 zł

Cena poprzednia

24,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

1199

Kod producenta

1199

Kod EAN

1199

Opis produktu
VITAMINALL SPORT to suplement diety, który ułatwia zrealizowanie dziennego zapotrzebowania na witaminy i minerały.
Stosowanie VITAMINALL SPORT sprzyja zachowaniu dobrego stanu zdrowia i samopoczucia. Preparat przeznaczony jest dla
osób, których codzienna dieta wymaga uzupełnienia w witaminy i minerały, w tym także dla osób aktywnych fizycznie i
uprawiających sport.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Forma: Kapsułki
Ilość: 60
Data przydatności: min. 6 miesięcy

SKŁAD
Porcja
Ilość porcji w
opakowaniu
Opakowanie
SKŁADNIKI
Zawartość jednej
porcji

2kaps
30
60caps
Vitaminall SPORT
zaw:
Ekstrakt z gorzkiej 50 mg
pomarańczy:
- w tym
45 mg
bioflawonoidy
Ekstrakt z
50 mg
pokrzywy
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% RWS *

Ekstrakt z liści
50 mg
zielonej herbaty:
- w tym EGCG
20 mg
Kofeina
max. 2,5 mg
Ekstrakt z guarany: 20 mg
- w tym kofeina
2 mg
Ekstrakt z korzenia 20 mg
żeń-szenia
Kwas alfa-liponowy 10 mg
(ALA)
Koenzym Q10
10 mg
Witamina C
160 mg
Witamina E
14 mg
(ekwiwalent
tokoferolu)
Niacyna
35 mg
Witamina B1
16 mg
Witamina B2
20 mg
Witamina B6
16,5 mg
Witamina B12
20 µg
Kwas pantotenowy 11 mg
Witamina A
800 µg
(ekwiwalent
retinolu)
Witamina D
10 μg
Kwas foliowy
400 μg
Biotyna
300 μg
Wapń
120 mg
Magnez
100 mg
Żelazo
3 mg
Mangan
2 mg
Cynk
10 mg
Miedź
0,5 mg
Jod
150 μg

200%
117%

219%
1455%
1429%
1179%
800%
183%
100%

200%
200%
600%
15%
27%
21%
100%
100%
50%
100%

* % referencyjnej wartości spożycia

DAWKOWANIE
1 kapsułka granatowa (kompleks witamin) i 1 kapsułka biała (kompleks
minerałów). Sposób użycia: 1 kapsułkę białą i 1 kapsułkę granatową popić
wodą. Najlepiej stosować do posiłku.
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UWAGI
UWAGI:
Suplement diety / Środek spożywczy zastępujący całodzienną dietę, do kontroli masy ciała. Nie może być
stosowany jako zamiennik bądź substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanego dziennego
spożycia. Najlepiej spożyć przed końcem: data na spodzie lub boku opakowania (min. 3 miesiące przydatności do
spożycia). Produktu nie należy podawać matkom karmiącym oraz kobietom w ciąży. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci. Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej do 25°C. Chronić
przed światłem.
Producent podany w zakładce producenci , nazwie produktu oraz w logotypie przy produkcie.

Producent
Przygotowując dla Państwa nową linię produktów marki ALLNUTRITION, naszym priorytetem było nie tylko stworzenie
suplementów najwyższej jakości. Nawet najbardziej skuteczne produkty zawierające wysokiej jakości składniki, nie mogą
spełniać oczekiwań klientów, jeśli po prostu nie są smaczne! To właśnie smak ma dla nas istotne znaczenie, gdyż na jego
podstawie już po pierwszym spożyciu można ocenić, czy będziemy chcieli po niego sięgnąć ponownie. W naszej ofercie
znajdziecie Państwo szeroki wybór przepysznych smaków do wyboru, które powinny zadowolić nawet najbardziej
wymagających klientów. Nasza marka powstała w oparciu o wieloletnie doświadczenie w branży suplementów i fitness.
Nieprzerwanie od 1999 roku firma SFD S.A kreaowała trendy na polskim rynku branży suplementów. Multikanałowe działanie,
którego fundamentem jest największe w Polsce forum dyskusyjne pozwoliło nam zgromadzić nieocenione pokłady wiedzy i
opinii setek tysięcy użytkowników z całego kraju. W naszej pracy staramy się wychodzić na przeciw oczekiwaniom
konsumentów, dostarczając im dokładniego tego, czego potrzebują. Każdy produkt powinien trafić do szerokiego grona
odbiorców i budować zaufanie do naszego brandu. Taka właśnie jest marka Allnutrition. Stworzona z myślą o naszych
klientach, bezkompromisów i z pasją. Kobiety, osoby starsze, mężczyzni, każdy znajdzie coś dla siebie w naszej ofercie.
Adres siedziby :
ALLNUTRITION
Głogowska 23C
45-315 Opole
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