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MELTIKI ACEROLA WITAMINA C 60tabl.
 

Cena: 28,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

NUTROPHARMA

Opis produktu
 

Meltiki Acerola, tabletki do ssania, 60 szt.
 

Meltiki Acerola - suplement diety, zawierający naturalną witaminę C z owocu aceroli, która wspomaga prawidłowe funkcjonowanie
układu odpornościowego.

smak cytrusowy.

Składniki

nośnik: mannitol, skrobia kukurydziana, sproszkowane owoce aceroli (zawartość 25% witaminy C), stabilizator: poliwinylopolipirolidon,
aromat: pomarańczy, maltodekstryna, substancje przeciwzbrylające: kwasy tłuszczowe i dwutlenek krzemu; bioflawonoidy z owoców
cytrusowych (zawartość >35% bioflawonoidów w tym hesperydyna), substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, substancja słodząca: sukraloza, barwniki: dwutlenek tytanu, tlenki i wodorotlenki żelaza.

Składniki (2 tabletki, % RWS*):

Witamina C ze sproszkowanych owoców aceroli (kwas L-askorbinowy): 25 mg, 31,25%

Bioflawonoidy cytrusowe  (Citrus spp.) (owoc ): 5 mg, ---

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.drogeriakrokus.pl
https://www.drogeriakrokus.pl/meltiki-acerola-witamina-c-60tabl.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Drogeria Krokus

Szczawa 515, Szczawa
+48 182641336

 

w tym:

Hesperydyna (Citrus spp.)  (owoc): 1,8 mg, ---

*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

 

Wyprodukowano bez użycia cukru, glutenu i laktozy.

Odpowiedni dla wegetarian.

Zawiera substancje słodzące.

 

Właściwości składników:

Witamina C to naturalny strażnik naszego organizmu - stymuluje produkcję przeciwciał odpowiedzialnych za zwalczanie bakterii i
wirusów. Ten silny przeciwutleniacz chroni wszystkie komórki przed działaniem szkodliwych wolnych rodników tj. reaktywnych
związków tlenu, które uszkadzają błony komórek i przyczyniają się do powstawania stanów zapalnych.  Jej optymalna podaż wspomaga
produkcję kolagenu, budulca naczyń krwionośnych, skóry, dziąseł, kości, chrząstki oraz zębów. Źródłem witaminy C w Meltiki Acerola
jest owoc aceroli zwanej także wiśnią z Barbados. Jest to jedno z cenniejszych naturalnych źródeł tej witaminy; w 100 g owoców
znajduje się aż 1400–2500 mg witaminy C.

Zalecane dzienne spożycie:

2 tabletki dziennie.

Ssać do momentu rozpuszczenia się tabletki.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający

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.

Chonić od światła i wilgoci.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

 

Producent: NUTROPHARMA, Jedności 10 a, Lesznowola
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