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ALINESS Acai Berry 3200 100 kapsułek
 

Cena: 29,90 PLN

Opis słownikowy

Producent ALINESS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościALINESS Acai Berry 3200 100 kapsułekSuplement diety Acai Berry 3200 zawiera 800 mg ekstraktu z owoców Acai -
odpowiednik 3200 mg owoców Acai, acerolę - naturalną witaminę C oraz chrom, który bierze udział w prawidłowym metabolizmie
makroskładników. Acai Berry 3200 jest jedynym produktem na rynku o tak dużym stężeniu ekstraktu z owoców acai. Ekstrakt z owoców
Acai cechuje duża zawartość cennych składników m.in. witamin i minerałów z bardzo wysoką zawartością antyoksydantów, które
neutralizują szkodliwe działanie wolnych rodników oraz pomagają oczyszczać organizm z toksyn. Owoce Acai wzmacniają witalność,
opóźniają procesy starzenia, wspomagają odchudzanie oraz poprawiają kondycję fizyczną. Acerola jest natomiast naturalnym źródłem
witaminy C. Ta przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego oraz uczestniczy w prawidłowej produkcji
kolagenu co zapewnia prawidłowe funkcjonowanie zębów, naczyń krwionośnych, skóry, dziąseł, chrząstek i kości. Wspomaga
utrzymanie prawidłowej funkcji układu odpornościowego w trakcie i po dużym wysiłku fizycznym. Przyczynia się do ochrony składników
komórki przed uszkodzeniem oksydacyjnym, a także zwiększa wchłanianie żelaza niehemowego. Udowodniono, iż obecność witaminy C
wpływa korzystnie na wchłanianie się aktywnych związków z owoców Acai. Chrom wykazuje działanie wspomagające metabolizm
makroskładników, wpływa korzystnie na zmniejszenie apetytu oraz uczucia łaknienia. Dodatkowo, ułatwia regulację poziomu glukozy we
krwi oraz redukuje odkładanie tłuszczy.Zalecane spożycieZaleca się przyjmowanie 1 kapsułka raz dziennie w trakcie posiłku.WażneNie
należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.Składnikiekstrakt z owoców Acai (Euterpe Oleracea Badiocara)
wyciąg z owoców Aceroli (Malpighia Glabra), chrom (chlorek chromu III), żelatyna wołowa, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol,
wodaZawartość 1 kapsułki:Ekstrakt z owoców Acai Berry - 800 mg,Ekstrakt z owoców Aceroli - 20 mg, w tym:witamina C - 5 mg
(6%)*Chrom - 20 mcg (50%)** - RWS - dzienna referencyjna wartość spożyciaProducentMEDICALINEOstrówiec 150,05-480 Karczew
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