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Bonactive complex, 420g
 

Cena: 0,00 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 420 g

Postać gran.do sp.zaw.doust.

Producent NES PHARMA

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety Bonactive Complex przeznaczony jest do uzupełnienia diety w okresie rekonwalescencji, szczególnie po złamaniach
kości.

Suplement diety Bonactive Complex zawiera cztery grupy składników. 

Pierwsza grupa to makro i mikroelementy. W skład tej grupy wchodzą: wapń, fosfor, magnez - potrzebne są do utrzymania zdrowych
kości. Dodatkowo wapń i magnez pozytywnie wpływają na funkcje mięśni i przewodnictwo nerwowe oraz regulują podziały komórkowe.
Cynk, mangan i fluor pozytywnie wpływają na utrzymanie prawidłowego stanu kości.

Druga grupa składników to witaminy.

Trzecia grupa to składniki roślinne w formie ekstraktów.

Do ostatniej grupy substancji występujących w suplemencie diety Bonactive Complex zaliczamy:
Kompleks osseiny i hydroksyapatytu, apigeninę, diosmetynę, inulinę i ß-hydroksy ß-metylomaślan wapnia (HMB calcium) oraz
aminokwasy: L-argininę i L- lizynę.

Dawkowanie:
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia wynosi 14 g. Ze względu na ograniczoną przyswajalność jednorazową składników (m.in.
wapnia), suplement diety Bonactive Complex należy spożywać w dwóch porcjach po 7 g w ciągu dnia, w odstępie nie mniejszym niż 5
godzin. Suplement diety Bonactive Complex należy stosować w postaci zawiesiny; 1 miarka granulatu (7 g) na 1/3 szklanki letniej wody,
dobrze wymieszać i spożyć. Nie należy spożywać więcej niż 2 miarki (14 g) w ciągu dnia, o ile nie zalecono inaczej.Wewnątrz
opakowania znajduje się łyżeczka miarowa pozwalająca odmierzyć jednorazową porcję 7 g.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwaNadmierne spożycie może mieć efekt przeczyszczający.Suplement diety przeznaczony jest dla
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osób dorosłych.W przypadku przyjmowania leków przeciwzakrzepowych należy przed zastosowaniem preparatu skonsultować się z
lekarzem. Nie stosować innych preparatów z witaminą D lub K. Suplement diety nie powinien być stosowany w ciąży i okresie karmienia.
Produktu nie powinny stosować osoby uczulone na którykolwiek ze skład- ników, chore na cukrzycę, hemofilię, o zaburzeniach
krzepnięcia krwi, zbyt wysokim ciśnieniu krwi, chorujące na serce, kamicę nerkową.
• Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.• Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować
zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
• Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
• Przechowywać w temperaturze pokojowej.
• Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Składniki: ksylitol, sole wapniowe kwasu ortofosforowego, węglan mag- nezu, substancja przeciwzbrylajaca - fosforan potasu, L-
arginina, L-lizyna, inulina, kompleks osseinowo-hydroksyapatytowy, kwas L-askorbinowy (witamina C), ekstrakt z korzenia kudzu 4:1
(Pueraria lobata), węglan wapnia, substancja zagęszczająca - guma ksantanowa, ß-hydroksy ß-metylomaślan wapnia (HMB calcium),
ekstrakt z liści szpinaku 50:1 (Spinacia oleracea Linn), ekstrakt z nasion kozieradki 4:1 (Trigonella foenum graecum), ekstrakt z korzenia
Cissus quadrangularis 4:1, regu- lator kwasowości - kwas jabłkowy, glicerofosforan magnezu, ekstrakt z korzenia tarczycy bajkalskiej
10:1 (Scutellaria baicalensis), ekstrakt z na- sion i liści moringii olejodajnej 4:1 (Moringa oleifera), ekstrakt z ziela siedmiopalecznika
błotnego 4:1 (Comarum palustre), ekstrakt z liści bambusa drzewiastego 4:1 (Phyllostachys nigra), ekstrakt z korzenia kolcorośli 4:1
(Smilax officinalis), fumaran żelaza (II), menachinon (witami-na K), ekstrakt z ziela pokrzywy 4:1 (Urtica dioica), D-pantotenian wapnia,
ekstrakt z korzenia lukrecji 4:1 (Glycyrrhiza glabra), cytrynian cynku, wanilina, diosmetyna, apigenina, boran sodu, octan DL-alfa-
tokoferylu (witamina E), kwas nikotynowy (niacyna - witamina B3), fluorek wapnia, glukonian miedzi (II), siarczan manganu, pirydoksyny
5'-fosforan (witami-na B6), ryboflawina (witamina B2), chlorowodorek tiaminy (tiamina - witamina B1), kwas pteroilomonoglutaminowy
(kwas foliowy), jodek potasu (jod), molibdenian (VI) potasu (molibden), selenian (IV) sodu, cholekalcyferol (witamina D), D-biotyna
(witamina B7), cyjanokobalamina (witamina B12).

Masa netto:420 g

Wyprodukowano w Polsce dla:
NES PHARMA Sp.j.ul. Mościckiego 235, 33-100 Tarnów
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