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ACTINOVO Liposomalna witamina C płyn 100 ml
 

Cena: 66,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 szt.a 5ml

Postać płyn

Producent PRONESS

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościACTINOVO Liposomalna witamina C płyn 100 mlTechnologia liposomalna w produktach ActiNovo chroni substancje
aktywną przed rozpadem i działaniem enzymów trawiennych oraz kwasów żołądkowych. Liposomy ochraniają składniki aktywne w
trakcie transportu, a dzięki budowie zbliżonej do ludzkiej komórki maksymalizują wchłanialność bezpośrednio do komórek. Liposomy to
niewielkie kuliste struktury zbudowane z podwójnej warstwy lipidowej (tłuszczowej). Tworzą swego rodzaju ,,mikrokapsułki", w której
można umieścić substancję aktywną. W porównaniu do tradycyjnych metod suplementacji liposomy dostarczają więcej substancji
zawartej we wnętrzu lipidowej otoczki do komórek. Liposomy ActiNovo są naturalne i bezpieczne, nie zawierają sztucznych substancji
konserwujących, poprawiających smak, słodzików, zbędnych wypełniaczy, a także powszechnie stosowanej na rynku suplementów diety
lecytyny sojowej. Lecytyna słonecznikowa użyta przez nas do produkcji nie została poddana modyfikacjom genetycznym. Preparaty
dostarczają wyłącznie to co jest potrzebne organizmowi do prawidłowego funkcjonowania.Kwas L-askorbinowy, znany bardziej jako
witamina C, to jedna z najpopularniejszych i najbardziej znanych witamin na rynku. To nic dziwnego, gdyż oddziaływuje pozytywnie na
organizm w wielu obszarach. Witamina C jest ważna dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich organizmów żywych. Bierze udział w
wielu ważnych przemianach i reakcjach stymulujących różne procesy zachodzące w organizmie. Niedobór witaminy C w organizmie
może doprowadzić do pogorszenia się stanu skóry (staję się szorstka, wiotka i szara, zaczynają pojawiać się zmarszczki). Dlatego tak
ważne jest zapewnienie w codziennej diecie jej prawidłowej ilości. Witamina C uczestniczy w przy budowie kolagenu, co pomaga
zachować prawidłowego stanu zębów, kości, tkanek chrzęstnych, dziąseł i skóry, przyczynia się do utrzymania prawidłowego
metabolizmu energetycznego, pomaga ochraniać komórki przed stresem oksydacyjnym, przyczynia się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia oraz zwiększa przyswajalność żelaza.Zalecane spożycie5 ml dziennie. Odmierzyć za pomocą dołączonej do
zestawu miarki. Objętość netto 100 ml = 20 porcji dziennych.DZIENNA PORCJA ZAWIERAWitamina C 1000 mg – 1250%
RWS*WażnePrzechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Po otwarciu przechowywać w lodówce
i spożyć w ciągu 3 miesięcy. Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być
stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym oraz dzieciom. Dla utrzymania
prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy styl życia.Kraj producenta NiemcySkładnikiWoda,
fosfolipidy (z lecytyny słonecznikowej NON-GMO), etanol 10%, kwas L-askorbinowy (witamina C).ProducentActiNovo PlantaCorp GmbH
Zippelhaus 6 20457 Hamburg, Dystrybutor: Proness ul. Nowodworska 17 59-220 Legnica
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/actinovo-liposomalna-witamina-c-plyn-100-ml.html
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

