Vitamín B6 přispívá k normální tvorbě červených krvinek a k
normálnímu metabolismu homocysteinu. Černý pepř pomáhá
udržovat oběh v jemných krevních cévách a kapilárách.
Astaxanthin pomáhá udržovat normální stav kloubů, šlach
a pojivové tkáně. / Vitamín B6 prispieva k normálnej tvorbe
červených krviniek a k normálnemu metabolizmu homocysteínu.
Čierne korenie pomáha udržiavať obeh v jemných krvných cievach
a kapilárach. Astaxantín pomáha udržiavať normálny stav kĺbov,
šliach a spojivového tkaniva.
Nezabúdajte, že zdravý spôsob života a vyvážená strava zaisťujú
riadne fungovanie organizmu a dobrú kondíciu./Nezapomeňte, že
zdravý způsob života a vyvážená strava zajišťují řádné fungování
organismu a dobrou kondici.
Složení/Zloženie (v přepočtu na denní dávku/v prepočtu
na dennú dávku – 1 kapsle/kapsula 450mg): Plnivo:
Mikrokrystalická celulóza/Mikrokryštalická celulóza 333,70mg,
celulózová kapsle/kapsula 100mg, Astaxantin 2,5% 5mg, Pepř
černý (Piper nigrum) extrakt z plodů/plodov 40% 5mg, Vitamin
B6 Pyridoxal-5-fosfát 3,3mg obsahuje 2mg Vitamínu B6 142%*,
protispékavé látky/protihrudkujúce látky: oxid křemičitý 1,5mg,
stearan hořečnatý/stearan horečnatý 1,5mg.
* % referenční hodnoty příjmu/referenčných výživových hodnôt.
Dávkování / Dávkovanie: 1 kapsle 1x denně, zapít sklenicí vody.
/ 1 kapsula 1x denne, zapiť pohárom vody.
Upozornění/Upozornenie: Není určeno dětem do 3 let.
Těhotné a kojící ženy užívají po dohodě s lékařem. Nepřekračujte
doporučené denní dávkování. Není určeno jako náhrada pestré
stravy. Nevhodné pro osoby alergické (přecitlivělé) na některou
z látek ve složení produktu. / Nie je určené pre deti do 3 rokov.
Tehotné a dojčiace ženy musia konzumáciu konzultovať s lekárom.
Odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť.
Výživové doplnky sa nesmú používať ako
náhrada rozmanitej stravy. Nevhodné pre osoby
alergické (precitlivené) na niektorú z látok
uvedenú v zložení produktu.
Skladování / Skladovanie: Skladujte mimo
dosah dětí. Chraňte před vlhkostí a přímým
slunečním světlem. / Skladujte mimo dosahu
malých detí. Chráňte před vlhkosťou a priamym
slnečným svetlom. Minimálna trvanlivosť
do/Minimální trvanlivost do: na obale. Číslo
výrobnej šarže/Číslo výrobní šarže: na obale.
Distributor/Distribútor:
Pharma Activ Czech s.r.o., Fryštátská 238/47,
Karviná 733 01, tel: +420 775 730 350
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