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Aboca, Vitamina C Naturcomplex - 100% naturalna witamina
C, 20 saszetek
 

Cena: 41,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent ABOCA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Aboca Vitamin C Naturcomplex to suplement w saszetkach, który zawiera tylko w 100% naturalną witaminę C wraz z kompleksem
molekularnym, który poprawia przyswajanie i działanie antyoksydacyjne witaminy C. Dostarcza niezbędną ilość witaminy C bez
przekraczania zalecanej dziennej dawki. Jest to w pełni naturalna witamina C uzyskiwana z owoców aceroli Kompleks molekularny
składa się z witaminy C wraz z flawonoidami wśród nich kwercetyna i antocyjany. Chronią witaminę C przed utlenianiem, poprawiają jej
przyswajanie i zwiększają działanie antyoksydacyjne Vitamin C Naturcomplex.

Witamina C między innymi pomaga w

prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego,
przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia,
pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym 
prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego
zwiększa przyswajanie żelaza.

Skład
Sacharydy ze skrobi pszennej, acerola (Malpighia punicifolia) liofilizowany ekstrakt z owoców (skoncentrowany sok z aceroli, inulina z
korzenia cykorii podróżnik), bez czarny (Sambucus nigra) suchy ekstrakt z owoców (skoncentrowany sok z czarnego bzu, guma
akacjowa), aromat naturalny z pomarańczy.

2 saszetki zawierają:
Acerola liofilizowany ekstrakt z owoców
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mianowany na zawartość witaminy C 4,05% ≥ 80 mg (100% RWS*) 1980 mg

RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Dawkowanie

Dorośli i młodzież od 11. roku życia: 2 saszetki w ciągu dnia. Dla lepszego wchłaniania lepiej jest zażywać je oddzielnie, np. jedną
rano i jedną wieczorem.

Dzieci od 4. roku życia: 1 saszetka w ciągu dnia.

Zaleca się przyjmowanie zawartości saszetki rozpuszczonej bezpośrednio w jamie ustnej lub rozcieńczonej w niewielkiej ilości wody,

soku owocowym lub jogurcie. 

Ważne informacje

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej

diety. Zróżnicowany sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu. Suplementy diety

powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org

