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ACEROLA 500 SANBIOS 100 tabl.
 

Cena: 34,73 PLN

Opis produktu
 

ACEROLA 500 SANBIOS 100 tabl.

Zastosowanie:
Witamina C:

pomaga w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego;
pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania: naczyń krwionośnych, chrząstki,
dziąseł, zębów, kości, skóry;
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego;
pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych;
pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym (wspomaga zwalczanie wolnych rodników);
przyczynia się do zmniejszenia się uczucia zmęczenia i znużenia;
zwiększa przyswajanie żelaza;
pomaga w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowaniu układu odpornościowego w trakcie intensywnych ćwiczeń fizycznych i po
nich.

Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 200mg witaminy C dziennie (w naszym przypadku to ok. 2 tabletki) powyżej
zalecanej dziennej porcji witaminy C (która wynosi ok 80mg).

Wykaz składników w przeliczeniu na 1 tabletkę:

wyciąg z owoców aceroli (Malpighia glabra): 495,5mg w tym 125 mg naturalnej witaminy C
wyciąg ten (czyli ekstrakt) powstał z soku owoców aceroli
substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych pochodzenia roślinnego: 2,5 mg; substancja wiążąca -
dwutlenek krzemu: 2 mg
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Wykaz składników w przeliczeniu na 3 tabletki (porcja maksymalna):

wyciąg z owoców aceroli (Malpighia glabra): 1486,5mg w tym 375 mg naturalnej witaminy C
wyciąg ten (czyli ekstrakt) powstał z soku owoców aceroli
substancja przeciwzbrylająca- sole magnezowe kwasów tłuszczowych pochodzenia roślinnego: 7,5 mg; substancja wiążąca - dwutlenek
krzemu: 6 mg

1 tabletka zawiera 125 mg. tj. 156% dobowego zapotrzebowania
3 tabletki (porcja maksymalna) zawierają 375 mg witaminy C, tj. 468% dobowego zapotrzebowania.

Sposób użycia:

najczęściej: 1 tabletka dziennie rano, obficie popijając
w stanach zwiększonego zapotrzebowania do 3 tabletek dziennie w porcjach podzielonych; obficie popijając.

Sugerujemy podawać witaminę C - równowartość 1/2 tabletki rano i 1/2 wieczorem. Te ilości proponujemy dla dzieci do 6 roku życia. Dla
dzieci starszych 1 tabletka dziennie rano.
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