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Immunocare, 60 kaps.
Cena: 33,90 PLN
Opis słownikowy
Producent

Xenico Pharma

Opis produktu
Opis
Immunocare™ to unikalna kompozycja 6 składników aktywnych najwyższej jakości wspierających odporność, wzbogacona dodatkowo o
Bioperine®. Preparat Immunocare™ to innowacyjna formuła stworzona na bazie przebadanych składników o naukowo udowodnionym
działaniu.
Immunocare™ polecany jest dla wzmocnienia odporności organizmu, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym oraz przesileń
wiosennych. Preparat polecany wspomagająco po przebytych infekcjach, przeziębieniach i antybiotykoterapii.
Witamina C, witamina D3, cynk, standaryzowane ekstrakty z jeżówki, czarnego bzu i czosnku wspierają prawidłowe funkcjonowanie
układu odpornościowego oraz stymulują jego działanie. Dodatkowo produkt został wzbogacony o Bioperine® – ekstrakt z czarnego
pieprzu.
Produkt nie zawiera cukru, soli, glutenu i laktozy. Wyprodukowany bez użycia sztucznych substancji konserwujących, zapachowych i
barwiących. Preparat bezpieczny dla diabetyków, polecany osobom dorosłym.
Vcaps® to specjalistyczne, opatentowane kapsułki roślinne wyprodukowane z HPMC (celulozy roślinnej) i wody – bez konserwantów i
żelatyny. Polecane dla vegan oraz wegetarian.
Składniki:
standaryzowany ekstrakt z owoców czarnego bzu; witamina C (kwas L-askorbinowy); hydroksypropylometyloceluloza (HPMC) – otoczka
kapsułki; standaryzowany ekstrakt z jeżówki purpurowej; standaryzowany ekstrakt z czosnku; uwodorniony olej rzepakowy; witamina D3
(chlorekalcyferol); cynk (tlenek cynku); Bioperine® – ekstrakt z czarnego pieprzu standaryzowany na 95% piperyny.

Sk?adniki
Witamina C
Cynk
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1 kaps.
165 mg
7,5 mg

% RWS*
206
75

2 kaps.
330 mg
15 mg

% RWS*
412
150
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Witamina D3 (Quali-D®)

25 µg

500

50 µg

1000

Ekstrakt z czarnego bzu
(Sambucus Nigra) w tym
polifenole i antocyjany
Ekstrakt z czosnku
(Allium Sativum)
Ekstrakt z je?ówki
purpurowej (Echinacea
purpurea)
Bioperine®, w tym
piperyna

185 mg

–

370 mg

–

100 mg

–

200 mg

–

100 mg

–

200 mg

–

2,63 mg
2,5 mg

–
–

5,26 mg
5 mg

–
–

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia
Stosowanie
1-2 kapsułki dziennie, popijając wodą.
Dodatkowe informacje
Preparat jest przeznaczony dla osób dorosłych.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu doby.
Nie stosować u kobiet w ciąży i karmiących.
Nie stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników.
Nie należy stosować suplementu diety po upływie daty minimalnej trwałości. Data minimalnej trwałości znajduje się na spodzie
opakowania.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Przechowywać w suchym miejscu i zaciemnionym miejscu, w temperaturze pokojowej.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Zawartość netto: 60 kapsułek po 640 mg (38,4g masa netto)
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