Proxeed Women – wartość odżywcza na saszetkę (6 g): L-karnityna 500 mg (jako fumaral L-karnityny 863 g),
L-arginina 500 mg, acetylo-L-karnityna 250 mg (w postaci chlorowodorku acetylo-L-karnityny 295 mg), witamina C
90 mg (112,5%*), N-acetylocysteina 50 mg, witamina E 30 mg (250%*), żelazo 7 mg (50%*), kwas pantotenowy
(witamina B5), 6 mg (100%*), cynk5 mg (50%*), witamina B6 2 mg (143%*), miedź 0,5 mg (50%*), Beta-karoten
4,8 mg (dostarcza 800 μg witaminy A) (100%*), kwas foliowy 400 μg (200%*), witamina D3 5 μg (100%*), selen
27,5 μg (50%*), witamina B12 2,5 μg (100%*). *Referencyjne wartości spożycia.
Składniki: maltodekstryna, kwas: kwas cytrynowy bezwodny (E330), fumaran L-karnityny, L-arginina, regulator kwasowości: wodorocytrynian sodu (E331), chlorowodorek acetylo-L-karnityny, sproszkowany octan DL-α-tokoferylu
50% (witamina E), kwas L-askorbinowy (witamina C), sproszkowany beta-karoten 10%, uwodniony glukonian żelaza
(żelazo), N-acetylocysteina, aromat pomarańczowy, trójwodny mleczan cynku (cynk), substancje słodzące: acesulfam K (E950), sacharynian sodu (E954), substancja przeciwzbrylająca: uwodniony dwutlenek krzemu (E551), drożdże wzbogacone selenem do 0,2% (selen), D-pantotenian wapnia (witamina B5), cyjanokobalamina 0,1% proszek
(witamina B12), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), cholekalcyferol 0,25% proszek (witamina D3), bezwodny siarczan miedzi (miedź), uwodniony kwas foliowy.
Rekomendowane spożycie: 1 saszetka dziennie. Rozpuścić zawartość 1 saszetki w 200 ml niegazowanej wody.
Ostrzeżenia: Nie przekraczać porcji zaleconej do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety stanowią skoncentrowane źródło odżywcze, ale nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Nie
spożywać po upływie terminu ważności, który zamieszczony jest na opakowaniu. W przypadku znanej nadwrażliwości na którykolwiek ze składników Proxeed Women nie należy stosować tego produktu. Nie należy podawać produktu dzieciom poniżej 12 roku życia. Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o jednocześnie przyjmowanych
produktach leczniczych.
Zawartość opakowania: 30 saszetek po 6 g każda.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25 °C), chronić przed światłem. Przechowywać
w sposób niedostępny dla małych dzieci.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do: Alfasigma Polska Sp. z o.o.,
Al. Jerozolimskie 96, 00-807, Warszawa, Tel. +48 22 824 03 64. Dystrybucja: Wyprodukowano dla Alfasigma
Polska Sp. z o.o., przez: E-Pharma Trento S.p.A. – Trento, Włochy. Proxeed® jest zarejestrowanym znakiem towarowym: Alfasigma s.p.a. – Bologna (BO), Włochy.

