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  Naturalna ochrona przewodu pokarmowego.

    Organizm to skomplikowane laboratorium. Aby funkcjonowało bez problemów, trzeba je
zaopatrzyć we wszystkie niezbędne substancje odżywcze. Wspominaliśmy już o nieuniknionym
dylemacie, z którym spotyka się każdy, kto postanowił uczynić swoje żywienie zrównoważonym
i korzystnym dla zdrowia. Z jednej strony, żeby być pełnym wdzięku, smukłym i pięknym, trzeba
mniej jeść. Ale z drugiej strony - wszyscy wiedzą, że w diecie współczesnego człowieka
katastrofalnie brakuje witamin i substancji mineralnych i - żeby wszystkie je otrzymać - trzeba
jeść więcej co nie jest korzystne dla organizmu. Wyjście z sytuacji stoi przed Państwem
otworem.  

  LIFEPAC SENIOR jest źródłem witamin i składników mineralnych posiadających aktywność
antyoksydacyjną. Poza tym, w jego skład wchodzi liofilizat bifidobakterii - ważny składnik
prawidłowej mikroflory jelit. I tak - Państwa żywienie powinno być rozsądne i zrównoważone na
tyle na ile możecie Państwo sobie na to pozwolić, a to, czego w diecie brakuje mogą Państwo
otrzymać stosując po prostu LIFEPAC SENIOR.  

  Wskazania:
  Biologicznie aktywny dodatek do pożywienia stanowi uzupełnienie normalnej diety w witaminy,
mikroelementy i biologicznie aktywne związki. Wykazuje aktywność antyoksydacyjną,
normalizuje mikroflorę jelit, zwiększa odporność i funkcje obronne organizmu. Jest również
polecany w celu osiągnięcia prawidłowego funkcjonowaia przewodu pokarmowego.  

  Przeciwwskazania:
  Nadwrażliwość na składniki preparatu, ciąża, okres karmienia piersią.  

  Skład i forma preparatu - 30 kapsułek zelowych po 569 mg  

  Skład jednej kapsułki:
  Maltodekstyna,
  Beta-karoten,
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  Węglan magnezu (substancja przeciwzbrylająca,
  Kwas askorbinowy,
  Fosforan wapnia (substancja przeciwzbrylająca),
  Octan alfatokoferolu,
  Bifidobakterie,
  Amid kwasu nikotynowego,
  Tlenek cynku (składnik mineralny),
  Olej z orzechów ziemnych, 
  Sterynian magnezu (substancja przeciwzbrylająca,
  Węglan potasu (składnik mineralny),
  Siarczan miedzi (składnik mineralny),
  Pantotenian wapnia (składnik mineralny),
  Monosut tiaminy,
  Cyjankobalamina,
  Wodorochlorek pirydoksyny,
  Ryboflawina,
  Orotat chromu (składnik mineralny),
  Kwas foliowy,
  Selenin sodowy (składnik mineralny),
  Butylohydroksyanizol (przeciwutleniacz),
  Otoczka kapsułki: żelatyna wieprzowa,
  Barwniki: Dwutlenek tytanu, tlenki żelaza.  

  Wartość odżywcza 1 kapsułki:
  Wartość energetyczna: 1,9 kcal,
  Białko 0,112 g,
  Tłuszcz 0,031 g,
  Węglowodany 0,284 g.  

    

      Zawartość witamin i składników mineralnych   1 kapsułka    RDA
    Witamina B1 (tiamina)    0,6 mg    43 %
  Witamina B2 (ryboflawina)   0,8 mg    50 %
  Witamina B3 (niacyna)    9 mg    50 %
  witamina B5 (kwas pantotenowy)   2,3 mg    38 %
  Witamina B6 (pirydoksyna)   0,8 mg    40 %
  Witamina B9 (folacyna)    0,2 mg    100%
  Witamina B12 (kobalamina)   1,5 µg    150 %
  Witamina C    60 mg    100 %
  Witamina E    10 mg    100 %
  Witamina H    50 µg    33 %
  Beta-karoten    9 mg    187,5 %
  Chrom    25 µg    -
  Cynk    5 mg    31 %
  Magnez    19 mg    6,3 %
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  Mangan    1,7 mg    -
  Miedź    1 mg    -
  Selen    50 µg    -
  Bifidobakterie (Liofilizat pałeczek kwasu mlekowego) 108CFU/g
  RDA  - zalecane dzienne spożycie
          

  

  Sposób użycia:
  Po jednej kapsułce raz dziennie podczas posiłku. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do
spożycia w ciągu dnia.  

  Warunki przechowywania:
  Przechowywać w szczelnie zakniętym opakowaniu w suchym miejscu, w temperaturze
pokojowej. Suplementy diety Vision  powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla
małych dzieci.  

  Nazwa producenta:
  Nutripharma Ltd. group of Akropharma companies, Waterford - Ireland.    
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