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Vitamin C Natural+ witamina C z naturalnych ekstraktów
roślinnych suplement diety 120 kapsułek
 

Cena: 118,67 PLN

Opis słownikowy

Forma podania kapsułki

Gramatura sztuka

Pojemność 120

Producent HealthLabs

Płeć unisex

Rodzaj witaminy i minerały

Opis produktu
 

Vitamin C Natural+ Wsparcie odporności, poprawa witalności 
suplement diety 120 kapsułek, 30 dni stosowania
odpowiednie dla wegan, wolny od glutenu i laktozy

● poprawia odporność
● działa antyoksydacyjnie
● przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia

Wybrane składniki produktu i ich właściwości:

Vitamin C Natural + to nie tylko kwas l-askorbinowy, ale przede wszystkim:

Ekstrakt z owoców aceroli, ekstrakt z owoców camu camu, hesperydyna, rutyna oraz Bioflawonoidy cytrusowe - co czyni nasz
suplement diety unikalny pod względem składu, działania i biodostępności.

Witamina C: 
● Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
● Przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
● Pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
● Pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry.

Składniki: Ekstrakt z owoców aceroli (Malpighia glabra L.) zawierający 25% witaminy C, ekstrakt z owoców camu camu (Myrciaria dubia)
zawierający 5% witaminy C, kwas L-askorbinowy (witamina C), substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, ekstrakt z
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owocu gorzkiej pomarańczy (Citrus aurantium L.) zawierający 95% hesperydyny, ekstrakt z perełkowca japońskiego (Sophora japonica
L.) zawierający 95% rutyny, bioflawonoidy cytrusowe, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu.

Zalecane spożycie: Do czterech kapsułek dziennie, popijając wodą. 

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania
organizmu człowieka. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Przechowywanie: W szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej 15-25° C, w suchym miejscu, w sposób niedostępny
dla małych dzieci. Chronić od wilgoci i światła.

Środki ostrożności: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. Kobiety w ciąży i matki karmiące
stosowanie preparatu powinny skonsultować z lekarzem. Nie stosować u osób mających predyspozycje do tworzenia kamieni
nerkowych lub chorujących na kamicę nerkową.
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