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Ascolip - Liposomal Vitamin C, 30 saszetek
 

Cena: 79,95 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 sasz.a 5g

Postać żel doustny

Producent GENEXO SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Ascolip - Liposomal Vitamin C, 30 saszetek

Wysokiej jakości witamina C w postaci liposomalnej! Suplement diety Ascolip pomaga skutecznie uzupełnić niedobory witaminy C, a tym
samym wspiera prawidłowe funkcjonowanie organizmu, zwłaszcza prawidłową pracę układu odpornościowego.

Składniki:
Substancja wypełniająca (glicerol), woda, L-askorbinian sodu, nośnik (fosfolipidy z lecytyny sojowej i rzepakowej), aromat naturalny,
stabilizator (pektyna), regulator kwasowości (kwas cytrynowy).

Zawartość witaminy C (L-askorbinianu sodu) w jednej saszetce (zalecana dzienna porcja): 1000mg (1250% zalecanej dziennej porcji).

Działanie:
Ogromną zaletą suplementu diety Ascolip jest wysoka zawartość witaminy C – aż 1000mg w zalecanej dziennej porcji, czyli jednej
saszetce. Dodatkowym atutem jest zastosowanie opatentowanej technologii Liposhell®. Dzięki niej transport witaminy C w określone
miejsca organizmu jest utrzymany na wysokim poziomie. Liposomy Liposhell®, w których zamknięta została witamina C imitują błony
komórkowe, co oznacza, że są one bezpieczne i biokompatybilne. Ponadto pomagają zachować stabilność witaminy C oraz jej
skuteczne wchłanianie.

Zastosowanie:
Suplement diety Ascolip Liposomalna witamina C przeznaczony do stosowania jako uzupełnianie 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. Należy chronić przed działaniem światła.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu.

Sposób użycia:
Zalecana dzienna porcja: jedna saszetka. Zawartość jednej saszetki należy rozpuścić w niewielkiej ilości wody (niegazowanej). Nie
przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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