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Acerola Plus, naturalna witamina C, 60 tabletek do ssania
 

Cena: 23,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

NUTROPHARMA

Opis produktu
 

Acerola Plus, do ssania o smaku pomarańczowym, 60tabl.
Acerola Plus - suplement diety będący źródłem naturalnych bioflawonoidów (rutyny, hesperydyny) oraz witaminy C. Preparat
przeznaczony dla osób dorosłych.

Produkt bez glutenu i laktozy i cukru.
Odpowiedni dla diabetyków.
Odpowiedni dla wegetarian.

Właściwości składników:

Witamina C wspomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, wspiera prawidłową produkcję kolagenu w celu
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych oraz skóry.

Witamina C wspomaga ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym oraz przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i
znużenia.

Zalecane dzienne spożycie:

Dorośli: 2 tabletki dziennie.

Ssać do momentu rozpuszczenia się tabletki.
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Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Składniki:

nośnik: mannitol, skrobia kukurydziana, sproszkowany owoc aceroli (zawierający 25% witaminy C), kwas L-askorbinowy, stabilizator:
poliwinylopolipirolidon, aromat pomarańczowy, substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, kwasy tłuszczowe, sole magnezowe
kwasów tłuszczowych, bioflawonoidy cytrusowe (zawierające 35% hesperydyny), substancja słodząca: sukraloza, sproszkowana rutyna,
barwniki: dwutlenek tytanu, tlenki i wodorotlenki żelaza.

Składniki 2 tabletki % RWS*:

Witamina C (kwas L-askorbinowy syntetyczny oraz z aceroli Malpighia glabra L.) - 100 mg, 125%
Bioflawonoidy cytrusowe (Citrus spp.) - 5 mg, w tym Hesperydynya (Citrus spp.) - 1,8 mg.
Rutyna - 2,5 mg

*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Masa netto: 31,9 g

Producent: NUTROPHARMA
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