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Kapsułki roślinne L-Cysteiny firmy Solgar® nie zawierają 
drożdży, pszenicy, soi, glutenu ani produktów mlecznych i są 
produkowane bez użycia sztucznych substancji aromatycznych, 
konserwujących lub barwiących.
Długie łańcuchy powiązanych molekularnie, poszczególnych 
aminokwasów tworzą białka. Aby umożliwić przyswajanie 
aminokwasów, organizm musi najpierw rozbić te wiązania 
cząsteczkowe (peptydowe). Aminokwasy w wolnej postaci 
firmy Solgar® oferowane są w najprostszej formie (bez wiązań 
peptydowych) i mogą być z łatwością wchłaniane do krwiobiegu.

L-Cysteina 500 mg
Suplement diety
30 kapsułek roślinnych
Warunki przechowywania: Przechowywać w suchym i nie nasło- 
necznionym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci, w tempe- 
raturze pokojowej (15°-30° C).
Preparat należy przechowywać w sposób niedostępny dla 
małych dzieci.
Certyfikat koszerności Solgar KOF-K #K-1250.
PROSIMY NIE ZAŻYWAĆ JEŻELI ZEWNĘTRZNA FOLIA ZOSTAŁA 
USUNIĘTA LUB USZKODZONA W INNY SPOSÓB, UMOŻLIWIA- 
JĄCY OTWARCIE PRODUKTU PRZED ZAKUPEM.

Sposób użycia: osoby dorosłe jedna (1) kapsułka dziennie, najlepiej 
zażywać między posiłkami popĳając sokiem lub wodą, lub stosować 
według wskazań lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej do 
spożycia porcji w ciągu dnia. Produkt nie może być stosowany jako 
substytut zróżnicowanej diety.
Skład:
Jedna (1) kapsułka zawiera:
L-Cysteina....................................................................... 500 mg
Otoczka kapsułki roślinnej (hydroksypropylometyloceluloza)
Substancje przeciwzbrylające: roślinny stearynian magnezu, 
  dwutlenek krzemu
Substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna

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

Solgar® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Solgar Holdings Inc.
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L-Cysteina 500 mg 
w postaci wolnej

 


