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Acerola Duo, proszek, 200g
 

Cena: 62,94 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 200 g

Postać prosz.

Producent SANBIOS (DYSTRYB.)

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Acerola Duo, proszek, 200g

Jeśli chcesz rozpocząć suplementację witaminą C, nie wybieraj byle jakiej! Zdecyduj się na najlepszą, czyli naturalną! Suplement diety
Acerola Duo w proszku zawiera ekstrakt i proszek z owocu aceroli, czyli najlepszego źródła naturalnej witaminy C.
Składniki:
Ekstrakt z owocu aceroli, proszek z owocu aceroli ( Malpighia glabra).

Zawartość naturalnej witaminy C w zalecanej dziennej porcji (1/2 łyżeczki): 0,5g (625 % zalecanego dziennego spożycia).

Działanie:
W składzie preparatu zastosowano połączenie ekstraktu z owocu brazylijskiej aceroli oraz aceroli w postaci sproszkowanej. Mieszanina
ma odpowiednią proporcję 70%:30%, w ten sposób otrzymujemy zarówno składniki rozpuszczone w wyciągu, jak i pozostałe substancje
zawarte w owocu. Acerola to wspaniałe źródło naturalnej witaminy C, w 5g proszku Acerola Duo jest aż 1g witaminy C. Przyjmowanie
suplementu pomoże uzupełnić codzienną dietę w tą ważną substancję. Jest ona niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania układu
odpornościowego, a także nerwowego. Wspiera proces produkcji kolagenu, który jest potrzebny dla zachowania w dobrym stanie naczyń
krwionośnych, dziąseł, zębów i skóry. Ponadto wpływa na zmniejszenie uczucia znużenia i zmęczenia, a także wspomaga ochronę
komórek przed stresem oksydacyjnym.

Zastosowanie:
Suplement diety Acerola Duo proszek przeznaczony do stosowania jako uzupełnienie codziennej diety w witaminę C.

Informacje dodatkowe:
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Produkt przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Proszek posiada właściwości higroskopijne, dlatego po każdym użyciu należy
dokładnie zamknąć opakowanie.
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Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu.

Sposób użycia:
Zalecana dzienna porcja: pół łyżeczki proszku. Przyjmować raz dziennie lub w porcjach podzielonych. Zaleca się obficie popijać. Nie
przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Masa netto: 200g.
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