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ACEROLA PLUS 60 tabletek do ssania Nutro Pharma
 

Cena: 26,49 PLN

Opis słownikowy

Producent HOLBEX

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

ACEROLA PLUS tabletki do ssania

ACEROLA PLUS witamina C z bioflawonoidami - wzmacnia organizm i uszczelnia naczynia krwionośne. Acerola Plus to kompleksowy
preparat będący bogatym źródłem witaminy C i naturalnych bioflawonoidów takich jak rutyna i hesperydyna, które korzystnie wpływają
na przyswajalność witaminy C. Witamina C jest pozyskiwana z aceroli i dzikiej róży, które są jednymi z najbogatszych naturalnych źródeł
tej witaminy. Takie połączenie składników zapewnia kompleksowe działanie Aceroli Plus. Witamina C wpływa na prawidłowe
funkcjonowanie układu odpornościowego. Rutyna i witamina C wzmacniają ścianki naczyń krwionośnych, dzięki czemu organizm jest
lepiej chroniony. Dodatkowym atutem tego preparatu jest jego wyjątkowy owocowy smak. Zostało to docenione przez konsumentów
przyznaniem nagrody The American Taste Award of Exellence.

 

 

Wskazania

 

Okres osłabienia odporności organizmu

Przy słabych, podatnych na pękanie naczyniach krwionośnych  

W celu ochrony przed niekorzystnym działaniem wolnych rodników  
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Dla osób o zwiększonym zapotrzebowaniu na witaminę C: palących papierosy, mieszkających w dużych miastach, osób starszych,
narażonych na stres.

 

 

Działanie

 

Acerola Plus stanowi bogate źródło witaminy C i bioflawonoidów, które:

 

Poprawiają odporność organizmu  

Uszczelniają naczynia krwionośne  

Zmniejszają kruchość i łamliwość naczyń, poprawiają ich elastyczność  

Mają działanie przeciwutleniające, opóźniają starzenie się komórek  

 

 

Przeciwwskazania

 

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

 

 

 

Zalecane spożycie

 

Należy ssać 1 tabletkę dziennie lub według wskazań lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia
jest ważny dla funkcjonowania organizmu.
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Składniki

 

 

nośnik: mannitol, skrobia kukurydziana, sproszkowany owoc aceroli (zawierający 25% witaminy C), kwas L-askorbinowy, stabilizator:
poliwinylopolipirolidon, aromat pomarańczowy, substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, kwasy tłuszczowe, sole magnezowe
kwasów tłuszczowych, bioflawonoidy cytrusowe (zawierające 35% hesperydyny), substancja słodząca: sukraloza, sproszkowana rutyna,
barwniki: dwutlenek tytanu, tlenki i wodorotlenki żelaza.

Składniki aktywne

2 tabletki zawierają:Witamina C (kwas L-askorbinowy syntetyczny oraz z aceroli (Malpighia glabra L.) (owoc) 100 mg 125%*,
Bioflawonoidy cytrusowe (Citrus spp.) (owoc) 5 mg**, w tym Hesperydyna (iCitrus spp.) (owoc) 1,8 mg**, Rutyna 2,5 mg**.* procent
referencyjnych wartości spożycia;** zalecane dzienne spożycie nie zostało ustalone

 

 

Producent:

Holbex sp. z o. o., ul. Jedności 10a, 05-506, Lesznowola  
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