
ALINESS NATURALNY BETA KAROTEN + A 100
tab.
Beta-karoten jest organicznym związkiem chemicznym należącym do
karotenoidów. Beta-karoten jest wykorzystywany przez nasz organizm do
przekształcenia go do postaci witaminy A dlatego nazywany jest „Pro
Witaminą A”. jednak nieprzekształcony w witaminę A również ma zdolności
ochraniania organizmu przed wolnymi rodnikami.

 
Wpływa bardzo korzystnie na:
 
- układ pokarmowy
- immunologiczny
- chroni organizm przed zmianami miażdżycowymi
- znacznie redukuje poziom złego cholesterolu.
- cerę, dzięki regularnej suplementacji nasza cera nabierze blasku, a jej koloryt znacznie się poprawi.
- wzrok, dzięki niemu możliwe jest dobre widzenie o zmierzchu.
- pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych
- przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu żelaza
 
Zawartość opakowania:
100 tabletek wegetariańskich

Zalecana porcja w ciągu dnia:
1 tabletka dziennie, w trakcie posiłku.
 



Składniki 1 tabletka
  OptiMSM® (metylosulfonylometan) 750 mg

  Beta-karoten 50 mg (62,5%*)

  Witamina A 1,15 mg (137,5% RWS*)/3885 IU

 
 
 
 
 
*RWS dzienna referencyjna wartość spożycia dla dorosłych
 
Skład: Naturlany Betakaroten (CaroCare®), substancje wypełniające (fosforany wapnia, celuloza mikrokrystaliczna),
błonnik akacjowy (FIBREGUM™), substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu).
 
Przechowywanie:
- Przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci.
- Chronić przed wilgocią.
 
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia oraz zdrowy tryb
życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia
w ciągu dnia.
Niedostępny
Produkt chwilowo niedostępny.
Kliknij w przycisk pod ceną i pozostaw nam swoje dane, a poinformujemy Cię niezwłocznie o przewidywanym terminie
dostawy.

Opis producenta

Aliness® spełnia najwyższe Europejskie Standardy Produkcji i Magazynowania bazujące na standardzie
farmaceutycznym GMP oraz  HACCP. Posiadamy własną produkcję, nowoczesny zakład orz magazyn surowców
i wyrobów gotowych, własny dział rozwoju oraz  kadrę doświadczonych technologów i specjalistów produkcyjnych, co
umożliwia nam szybkie reagowanie na potrzeby  konsumentów oraz dochowanie wysokich standardów jakościowych
i powtarzalności produkowanych produktów. Wszyscy dostawcy Aliness® są wnikliwie weryfikowani oraz cyklicznie
audytowani pod kątem jakościowym. Wiele używanych przez nas do produkcji surowców posiada opatentowane formy,
a wszystkie pozostałe posiadają certyfikaty i analizy chemiczno-jakościowe. Wszystkie nasze gotowe produktu
posiadają karty zwolnień z produkcji oraz karty produktowe. W Aliness® wdrożyliśmy proces Continuos Imporvment
czyli ciągłego doskonalenia, dlatego na bieżąco w systemie kontroli punktowej w trakcie produkcji pobierane są próby
produktów do analiz jakościowych. Stworzyliśmy własne mini laboratorium jakościowe w trosce o utrzymanie
powtarzalności najwyższych standardów jakościowych oraz zagwarantować bezpieczeństwo i zaufanie nawet
najbardziej wymagającym Konsumentom. Stale współpracujemy również z certyfikowanymi i akredytowanymi
przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny laboratoriami badawczymi jak SGS Polska lub J.S. Hamilton Poland S.A.
oraz państwowymi instytutami w tym Narodowym Instytutem Leków, które specjalizują się w kontroli jakości,
bezpieczeństwa oraz działaniami badawczo rozwojowymi w obszarze R&D. Coraz większa ilość produktów Aliness®
posiada Certykat Ekologiczny PL-EKO-07-17946 akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji zgodnie z PN-EN
ISO/IEC 17065. Powyższy Certyfikat gwarantuje, że na żadnym etapie uprawy oraz produkcji rolnej surowców nie zostały
użyte sztuczne nawozy, pestycydy oraz chemiczne środki ochrony roślin.


