Forever ImmuBlend

Size:
#355
SKU:
Date:
Fonts:
Version:
Material:
Old Itemnr.:
Roll Winding:

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY

200 x 55 mm

FAKTY

355 Forever Immublend

• podporuje a posilňuje imunitný systém
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• podporuje produkciu imunitných buniek
• pomáha posilňovať imunitné bunky
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Dvakrát denne zapite 1 tabletu vodou, najlepšie pred
jedlom. Nie je určený pre deti, tehotné a dojčiace ženy.
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CERTIFIKÁTY
Kosher Dairy, halal
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Život môže byť hektický, no vďaka Forever Immublend dokážete pomôcť
svojmu telu posilniť obranu a imunitný systém.

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive
a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,
uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení.
Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.

Počet denných dávok v balení: 30
Denná dávka: 2 tablety
Vitamín D
Vitamín C
Zinok
Fruktoologosacharidy
Laktoferín
Maitake (Grifola frondosa) Prášok
(huby)
Shiitake (Lentinula edodes) Prášok
(huby)
Maitake (Grifola frondosa) Výťažok
(huby)

Množstvo ODD%*
10 μg
200%
90 mg
113%
15 mg
150%
241 mg
40 mg
39,5 mg

-

30 mg

-

7,5 mg

-

* Odporúčaná denná dávka nebola stanovená
Ingredience: viz vnitřní stranu etikety.
Ingrediencie: viď vnútornú stranu etikety.
INGREDIENCIE
Stabilizátor (mikrokrystalická/mikrokryštalická celulóza),
fruktooligosacharidy, zahusťovadlo
(hydroxypropylmethylcelulóza), zinok (glukonát zinočnatý),
vitamín C (kyselina askorbová), protispiekavé látky (kyselina
stearová), laktoferín (mlieko), maitake (Grifola frondosa)
prášok (huba), prášok shiitake (Lentinula edodes) (huba),
stabilizátor (sodná soľ kroskarmelózy), protispiekavé činidlo
(stearát hořečnatý/horečnatý), zasklenie
[zahusťovadlo (sodná soľ kkarboxymetylcelulózy), dextrín,
dextróza, emulgátor (sójový lecitín), regulátor kyslosti
(trisodný citrát))], výťažok z maitake (Grifola frondosa)
(huba), protispiekavé činidlo (oxid kremičitý), vitamín D
[kukuričný škrob, sacharóza, antioxidant (askorbát sodný,
dl-alfa tokoferol), kokosový olej, cholekalciferol].
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