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WITAMINA C CBC activ 21 sasz.
 

Cena: 36,39 PLN

Opis produktu
 

WITAMINA C CBC activ 21 saszetek po 10g - EKAMEDICA

Witamina C CBC acktiv to suplement diety w proszku o smaku czarnej porzeczki. Preparat zwiera naturalną witaminę C z ekstraktów
owocowych z bioflawonoidami, inozytol, L-tyrozynę i niacynę. Składniki te działają energetyzująco i zmniejszają uczucie zmęczenia.
Polecana jest dla osób aktywnych, chcących wzmocnić swoją odporność w trakcie intensywnych ćwiczeń i po nich, również dla
seniorów, dla osób zmęczonych, bez energii. Można stosować również w przypadku zapotrzebowania na witaminę C.

Skład:
Sproszkowany sok z czarnej porzeczki, inozytol, ekstrakt z owoców dzikiej róży (10%) standaryzowany na naturalną witaminę C, rutyna z
kwiatów perełkowca japońskiego (Sophora japonica), L-tyrozyna, ekstrakt z owoców: amli (2,9%), camu camu (2,5%) standaryzowane na
naturalną witaminę C, substancja przeciwzbrylająca: VEGESIL®– dwutlenek krzemu pochodzenia roślinnego(z ryżu), ekstrakt z owoców
aceroli (1%) standaryzowany na naturalną witaminę C, niacyna (amid kwasu nikotynowego), ekstrakt z owoców gorzkiej pomarańczy
(Citrus aurantium) standaryzowany na naturalne bioflawonoidy CBC.

10g (1 SASZETKA) zawiera:
3,5 g inozytolu
1000 mg (1250% RWS*) naturalnej witaminy C
500 mg rutyny
500 mg L-tyrozyny
100 mg niacyny (625% RWS*)
50 mg ekstraktu z gorzkiej pomarańczy, w tym: 22,5 mg naturalnych bioflawonoidów CBC (naringina, neohesperydyna, poncyryna,
rhoifolina, neoeriocytryna,isonarinagina, hesperydyna, naringenina, hesperetyna, neodiosmina)

Dawkowanie i sposób użycia:
1 saszetka dziennie. Zawartość saszetki rozpuścić w letniej wodzie, soku, innym napoju lub dodać do jogurtu.

Przeciwwskazania:

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://apteka.bonifratrzy.pl


 
Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"

Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

 
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Kobiety w ciąży oraz w okresie karmienia powinny skonsultować się z lekarzem.
Nie stosować u osób mających predyspozycje do tworzenia kamieni nerkowych lub chorujących na kamicę nerkową.
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