
AMINOKWASY I PROTEINYSPIS TREśCI 4 PRODUKTY  
(dawkowanie/czas kuracji)

ZESTAWIENIE  
(dAWkoWANIE/cZAS 

kurAcjI)

Najlepiej spożyć przed: ostatnim
 dniem

 m
iesiąca w

 roku,
podane na szyjce butelki w

 postaci: m
iesiąc  rok  (M

M
 RR)

Nr partii: (znajduje się na szyjce butelki)

W
YPRODUKOW

ANO Z NAJW
IĘKSZĄ STARANNOŚCIĄ W

 USA, Producent: SOLGAR VITAM
IN AND HERB, LEONIA, N.J.

Dystrybutor w
 Polsce: SOLGAR POLSKA Sp. z o.o.,  ul. Skoroszew

ska 12, 02-495 W
arszaw

a
internet:

w
w

w.solgar.com
.pl

Kapsułki roślinne z L-Argininą firmy Solgar nie zawierają 
kukurydzy, drożdży, pszenicy, soi, glutenu ani produktów 
mlecznych i są produkowane bez użycia sztucznych sub- 
stancji konserwujących, zapachowych lub barwiących.

L-Arginina 500 mg w postaci wolnej
50 kapsułek roślinnych
Suplement diety
Warunki przechowywania: Przechowywać w suchym i nie 
nasłonecznionym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci, 
w temperaturze pokojowej (15°-30° C).
Preparat należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla 
dzieci.
Certyfikat koszerności Solgar KOF-K #K-1250.
PROSIMY NIE ZAŻYWAĆ JEŻELI ZEWNĘTRZNA FOLIA 
ZOSTAŁA USUNIĘTA LUB USZKODZONA W INNY SPOSÓB, 
UMOŻLIWIAJĄCY OTWARCIE PRODUKTU PRZED ZAKUPEM.

Sposób użycia: osoby dorosłe jedna (1) kapsułka dziennie, 
najlepiej zażywać w trakcie posiłku lub stosować według 
wskazań lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej do spo- 
życia porcji w ciągu dnia. Produkt nie może być stosowany 
jako substytut zróżnicowanej diety.
Skład:
Jedna (1) kapsułka zawiera:
L-Arginina ................................................................. 500 mg
Otoczka kapsułki roślinnej (hydroksypropylometyloceluloza)
Substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna
Substancja przeciwzbrylająca: stearynian magnezu

 otrzymywany z roślinnego kwasu stearynowego

Długie łańcuchy powiązanych ze sobą molekularnie, 
poszczególnych aminokwasów tworzą białka. Aby umożliwić 
przyswajanie aminokwasów, nasz organizm musi najpierw 
rozbić te wiązania cząsteczkowe (peptydowe). Aminokwasy 
firmy Solgar w wolnej postaci są w najprostszej formie (bez 
wiązań peptydowych) i mogą być z łatwością wchłaniane do 
krwiobiegu.

Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające leki 
lub chore, powinny przed zażyciem preparatu skonsultować 
się z lekarzem.

Solgar jest zarejestrowanym znakiem towarowym.
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