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WITAMINA C-1000 + BIOFLAWONOIDY-100mg 250 kaps.
 

Cena: 83,90 PLN

Opis produktu
 

WITAMINA C-1000 + BIOFLAWONOIDY-100mg 250 kaps.

Zastosowanie:
Preparat C-1000 dostarcza potężną dawkę tej witaminy o kluczowym znaczeniu, w połączeniu z bioflawonoidami, które wykazują
synergię wspomagając wykorzystanie witaminy C. Miliony ludzi na całym świecie przyjmują witaminę C ze względu na jej właściwości:

pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych, kości,
chrząstki, dziąseł, skóry, zębów
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego
pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym
pomaga w regeneracji zredukowanej formy witaminy E
zwiększa przyswajanie żelaza

Produkt wytworzony w standardzie GMP. Dla zachowania bezpieczeństwa i satysfakcji swoich klientów NOW Foods stosuje surowce
jakości farmakopealnej a ich dostawcy są regularnie kontrolowani.
Preparat zawiera 100 mg bioflawonoidów.

Skład:
Witamina C (w postaci kwasu L-askorbinowego); bioflawonoidy cytrusowe; rutyna w proszku (Sophora japonica); celuloza (otoczka
kapsułki); kwas stearynowy (pochodzenia roślinnego) – subst. wypełniająca; sole magnezowe kwasów tłuszczowych (pochodzenia
roślinnego) – subst. przeciwzbrylająca; krzemionka – subst. przeciwzbrylająca.
W procesie produkcji nie użyto alergenów i składników: pszenicy, glutenu, soi, mleka, jaj, ryb, skorupiaków ani orzechów drzew.

Wartość odżywcza zalecana do spożycia dzienna porcja (2 kapsułki):
Witamina C (w postaci kwasu L-askorbinowego) - 1000 mg
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Kompleks bioflawonoidów cytrusowych - 100 mg
Rutyna w proszku (Sophora japonica) - 25 mg

Dawkowanie:
Jako suplement diety przyjmować 1 kapsułkę dziennie, najlepiej przy posiłku.

Przeciwwskazania:
Produkt jest przeznaczony do stosowania wyłącznie przez osoby dorosłe. Kobiety w ciąży, karmiące oraz osoby przyjmujące leki lub
będące w stanie chorobowym powinny skonsultować się z lekarzem.
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