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Repashy SuperVite 85g
Cena

54,90 zł

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Suplement witaminowy w proszku zawierający zarówno wstępnie przetworzoną witaminę A i beta-karoten .
SuperVite stanowi formułę witaminową, która stanowi podstawę kompletnych linii pożywienie i suplementów diety .
Skład: Celuloza, węglan wapnia i dekstrozy ( nośniki ), witaminy ( witamina A, witamina D suplement, chlorek choliny, kwas
askorbinowy, witamina E, niacyna, beta-karoten, kwas pantotenowy, ryboflawina, chlorowodorek pirydoksyny, monoazotan
tiaminy, wodorosiarczyn sodowy, kwas foliowy, biotyn, witamina B -12 Suplement ) .
Analiza : Witamina A 200.000 jm /kg , witamina D 20.000 jm /kg , witamina E 2000 jm /kg , witamina K ( Metadione )
30mg/lb, Witamina C (kwas askorbinowy ) 2500 mg /kg, Witamina B1 ( tiamina ) 40 mg /kg, witamina B2 ( ryboflawina )
70mg/lb , witaminę B5 (kwas pantotenowy ) 130 mg /kg, niacyna 450 mg /kg , witaminę B6 ( pirydoksyna HCL ) 55 mg /kg,
witaminy B12 0,4 mg /kg , Kwas foliowy 20 mg /kg , Biotyna 2 mg /kg , Cholina 5000 mg /kg, beta-karoten 500 mg /kg .
Sposób użycia: Produkt ten można stosować jako dodatek samodzielny, lub mieszać z produktami z serii SUPERCALsuplementami wapnia , aby zaspokoić wymagania witaminowo- mineralne. Mieszanka w stosunku 01:01 z SUPERCAL jest
doskonałym punktem wyjścia do suplementacji w zależności od wymagań gatunku. Produkt może być mieszany z SUPERCAL
(HYD , Med, LoD , NOD) , lub używany pojedynczo, jego zastosowanie pozwala na dużą elastyczność. Owady należy pokryć
preparatem wsypanym do pojemnika, wstrząsając. W zależności od metody z dodatkiem lub bez SUPERCAL. W przypadku
świeżych owoców i warzyw, wymieszać jedną łyżeczkę czubatą na funt. Jeśli potrzebujesz produktu wszystko w jednym
wypróbuj Repashy Calcium Plus.
W celu przedłużenia przydatności do spożycia przechowywać w lodówce.
Wyprodukowano w USA
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