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AKUNA AkuC Forte płyn 480 ml
 

Cena: 49,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka 7,5 ml

Opakowanie 480 ml

Postać płyn

Producent AKUNA HEALTH PRODUCTS INC

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościWitamina C jest wykorzystywana przez wątrobę w celu detoksykacji leków oraz innych substancji chemicznych chroniąc
nas od skutków ubocznych ich zażywania. Wysokie spożycie witaminy C wspomaga odtruwanie organizmu, przywrócenie równowagi
flory jelitowej i wzmacnia układ odpornościowy. Jest również bardzo wskazane w procesie usuwania toksyn w postaci metali ciężkich,
takich jak rtęć, ołów, kadm i nikiel. Większość ludzi nie jest świadoma jak ważna jest rola witaminy C w przywróceniu oraz utrzymaniu
optymalnego stanu naszego organizmuDzienne zapotrzebowanie na witaminę C może ulegać zmianie z dnia na dzień, w zależności od
wielu czynników. Jest znacznie większe na przykład w okresach stresu, przeziębienia lub różnego rodzaju zakażeń. Dla zachowania
prawidłowego stanu organizmu optymalna i zalecana dzienna porcja spożycia witaminy C powinna wynosić 500-5000 mg tak dla
mężczyzn, jak i dla kobiet, najlepiej wraz z 500-5000 mg bioflawonoidów.AkuC Forte jest optymalnym produktem stworzonym w celu
dostarczenia dużej porcji witaminy C wraz z bioflawonoidami, tak aby organizm był w stanie ją odpowiednio przyswoić.AkuC Forte:
Doskonale wzmacnia odporność. Dzięki wysokiej zawartości witaminy C, która wzmacnia i oczyszcza, co skraca czas przeziębień i
zapobiega poważnym chorobom. Pomaga dbać o zęby Dzięki witaminie C, która przeciwdziała chorobom dziąseł, szkorbutowi i
wypadaniu zębów. Pomaga dbać o wzrok Dzięki zawartości kwasu askorbinowego, który stosowany profilaktycznie może zapobiegać
zaćmie i innym chorobom narządu wzroku. Pomaga pokonać stres Dzięki witaminie C, która uczestniczy w produkcji hormonów
antystresowych. Stanowi profilaktykę chorób układu krążenia Dzięki antyoksydacyjnym właściwościom witaminy C, która pomaga
obniżyć ciśnienie krwi i poziom złego cholesterolu, a także wzmocnić ściany naczyń krwionośnych. Stanowi profilaktykę chorób
nowotworowych Dzięki zawartości bardzo silnego antyutleniacza, jakim jest kwas askorbinowy, który pomaga organizmowi walczyć z
rakotwórczymi wolnymi rodnikami. Wspiera walkę z alergią Dzięki właściwościom witaminy C, która pomaga zmniejszać infekcje dróg
oddechowych oraz skurcze oskrzeli, co jest szczególnie ważne u osób chorych na astmę.Zalecane spożycieZalecana porcja do
spożycia w ciągu dnia: Dorośli 7,5 ml dziennie. Spożywać w trakcie posiłku lub w butelce wody pijąc w ciągu dnia. Nie należy
przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.WażnePrzeciwwskazania: Nie używać w przypadku uczulenia na jakikolwiek
składnik produktu.Dodatkowe informacje: Osad pojawiający się w produktach jest efektem naturalnego procesu wytrącania się
składników i nie wpływa na ich jakość i wartość.SkładnikiWoda, kwas L-askorbinowy (witamina C) 1000 mg, koncentrat soku z żurawiny,
koncentrat soku z owocu granatu, naturalna substancja konserwująca (sorbinian potasu). *zawartość w 7,5 ml
produktuProducentAkuna Polska Sp. z o.o
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