
Assimilator 

suplement diety 

Witamina D przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu wapnia we krwi. Witamina D bierze 

udział w prawidłowym wchłanianiu i wykorzystaniu wapnia i fosforu. Witamina D przyczynia się do 

prawidłowej budowy kości i zębów. Witaminy A i D wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu 

odpornościowego. Witamina A przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania skóry i błon śluzowych. 

Witamina A bierze udział w prawidłowym metabolizmie żelaza. Witamina A przyczynia się do 

prawidłowego widzenia. Witamina D bierze udział w podziałach komórek, a witamina A odgrywa ważną 

rolę w procesie ich specjalizacji. Witamina D przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania mięśni. 

Wysoka zawartość witamin A i D.  

Składniki 
zalecana porcja dzienna 

1 kapsułka %RWS* 

Amylaza 80 mg (8 000 PU) ** 

Papaina 80 mg (600 000 PU) ** 

Proteaza 75 mg (30 000 PU) ** 

Bromelaina 50 mg (300 000 PU) ** 

Lipaza 45 mg (50 PU) ** 

Laktaza 22 mg (400 PU) ** 

Maltaza 6,5 mg (150 PU) ** 

Celulaza 2 mg (200 PU) ** 

Witamina A (równoważnik retinolu) 300 µg (1 000 IU) 37,5% 

Witamina D (cholekalcyferol) 5 µg (200 IU) 100% 

*RWS - referencyjna wartość spożycia 

** referencyjna wartość spożycia nie została ustalona 

Składniki: substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; celuloza roślinna, amylaza (otrzymana z 

Aspergillus oryzae), papaina (otrzymana z owocu melonowca właściwego Carica papaya), proteaza 

(otrzymana z Aspergillus oryzae i Aspergillus niger), bromelaina (otrzymana z owocostanu ananasa 

jadalnego Ananas comosus), lipaza (otrzymana z Aspergillus niger), substancja wypełniająca: proszek z 

koralowca; laktaza (otrzymana z Aspergillus oryzae), woda oczyszczona, maltaza (otrzymana z jęczmienia 

zwyczajnego Hordeum vulgare), substancja wypełniająca:  stearynian magnezu; celulaza (otrzymana z 

Trichoderma longibrachiatum), octan retinylu, cholekalcyferol. Substancje powodujące alergie zostały 

oznaczone pogrubioną czcionką w wykazie składników.  

Zalecane spożycie: 1 kapsułka dziennie w trakcie posiłku. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do 

spożycia w ciągu dnia.  

Masa netto: 62,37 g (90 kapsułek po 693 mg) 

Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zaleca się stosowanie zróżnicowanej 

i zrównoważonej diety i zdrowego trybu życia. Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić przed 

wilgocią i działaniem światła. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. 



Wytwórca: Bio International Inc., 240 Crouse Dr., Corona, CA 92879 Stany Zjednoczone 

dla: Coral Club International, Inc.,  255 Duncan Mill Rd., Toronto , ON M3B 3H9, Kanada 

Dystrybutor: Coral Club Polska Sp. z o.o., ul. Licealna 14, 96-514 Sochaczew 

 


