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ACEROLA sok z Aceroli z Witaminą C 490 ml
 

Cena: 20,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 490 ml

Postać płyn

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisACEROLA sok z Aceroli z Witaminą C 490 mlSok z puree z owoców aceroli (Malpighia emarginata) znanej również jako wiśnia z
Barbados, posiada pomarańczowo-czerwone owoce charakteryzujące się słodko-kwaśnym smakiem. Produkt warto spożywać zarówno
w okresie letnim, jako doskonały składnik aromatycznych i orzeźwiających napojów i koktajli, jak i w okresie jesienno-zimowym oraz w
okresie przesilenia wiosennego.Acerola zawiera związki polifenolowe oraz karotenoidy, dzięki czemu śmiało można zaliczyć ją do
nutraceutyków1. Nutraceutyki to produkty wykazujące właściwości prozdrowotne, wykorzystywane w profilaktyce i leczeniu wielu
chorób. Acerola należy do owoców o najwyższej zawartości naturalnej witaminy C – średnio około 1500 mg/100g świeżej masy2.
Dlatego nasz sok z aceroli z witaminą C polecany jest osobom chcącym wesprzeć swoją odporność! Ponadto witamina C wspomaga
pracę układu nerwowego, ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym i prawidłową produkcję kolagenu. Przyczynia się także do
zmniejszenia uczucia zmęczenia.Właściwości aceroli:wspiera odpornośćposiada właściwości przeciwzapalnewspomaga pracę układu
nerwowegochroni komórki przed stresem oksydacyjnymwspomaga prawidłową produkcję kolagenuzmniejsza uczucie zmęczenia i
znużeniapolecana w profilaktyce przeciwmiażdżycowej i przeciwnowotworowejrekomendowana dla osób na diecieSposób użyciaDzieci
powyżej 6. roku życia i dorośli: 60 ml (4 łyżki stołowe – łyżka stołowa odpowiada 15 ml) dziennie.Nie należy przekraczać zalecanej porcji
do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Utrzymanie
prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.SkładPasteryzowany sok z
puree z owoców aceroli (Malpighia emarginata) – 100%UWAGA! Produkt może nieznacznie różnić się barwą i smakiem w zależności od
partii. Może wytrącić się naturalny osad. Przed spożyciem wstrząsnąć.
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