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YANGO Beta Karoten 90kaps
 

Cena: 34,20 zł

Opis słownikowy

Producent YANGO SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Składnik aktywny 1 kapsułka %RWS*
Beta-karoten 6,6 mg = 1100 µg retinolu 137,5%
Zalecane dawkowanie: 1 kapsułka raz dziennie.
Sposób użycia: Kapsułkę połknąć i popić dużą ilością wody, po posiłku.
Skład: Nośnik: olej sojowy; olej słonecznikowy; olej kukurydziany, beta-karoten, przeciwutleniacz: D-alfa-tokoferol. Skład kapsułki:
Żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć: gliceryna, barwnik: beta-karoten
Informacja: Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety
zdrowego trybu życia. Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Podmiot odpowiedzialny: YANGO Sp. z o.o. Masa netto: 39,5 g
Ostrzeżenie: Osoby przyjmujące leki przed użyciem powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Niewskazane dzieciom,
kobietom w ciąży oraz karmiącym.
Produkt wolny od metali ciężkich, takich jak arsen, kadm, ołów czy rtęć.
Główny Inspektorat sanitarny: 2021/08/04/SD/0007E3Witamina A jest jednym z najważniejszych składników niezbędnych do
utrzymania zdrowia i prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Organizm człowieka nie potrafi sam syntetyzować beta-karotenu, dlatego należy zadbać o to, aby codzienna dieta dostarczała
odpowiednią jego ilość.

Najwięcej beta-karotenu znajdziemy w żółto-pomarańczowych owocach (m.in. morele, brzoskwinie, pomarańcze, wiśnie, melon, arbuz,
papaja) i warzywach (m.in. marchew, dynia, słodkie ziemniaki, czerwona papryka, pomidory) oraz ciemnozielonych warzywach
liściastych (m.in. jarmuż, natka pietruszki, szczaw, szczypiorek, sałata i koper).

Najczęstszymi objawami niedoboru prowitaminy A są:

  suchość skóry oraz nieprawidłowe rogowacenie naskórka
  stany zapalne błon śluzowych oczu
  wysychanie błon śluzowych w układzie oddechowym, pokarmowym i moczowo-płciowym
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  zwiększone ryzyko zakażeń
  ogólny spadek odporności
Beta-karoten jest silnym przeciwutleniaczem, dlatego posiada zdolność wychwytywania tlenu oraz jonów biorących udział w tworzeniu
się wolnych rodników. Dzięki temu ogranicza ryzyko rozwoju groźnych stanów zapalnych.

Suplementacja preparatem Beta-karoten:

Mobilizuje układ immunologiczny do walki z drobnoustrojami chorobotwórczymi;
Wspomaga funkcjonowanie narządu wzroku;
Zapobiega powstawaniu przebarwień oraz wspomaga opalanie (kumulując się w skórze nadaje jej pożądany ciemny koloryt);
Spowalnia procesy starzenia się skóry (zapobiega degradacji elastyny i kolagenu, opóźnia pojawianie się zmarszczek, zapewnia
odpowiednie nawilżenie i natłuszczenie skóry);
Przyczynia się do prawidłowego metabolizmu żelaza.

Silny przeciwutleniacz

Tylko 1 kapsułka dziennie, 90 dni suplementacji
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