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NOBLE HEALTH Witamina C żelki 300 g
 

Cena: 44,99 PLN

Opis słownikowy

Producent NOBLE HEALTH

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

 NOBLE HEALTH Witamina C żelki 300g

 

Witamina C dla osób, które wolą cytrynowy smak żelek!

Witamina C w postaci żelek to suplement diety, przeznaczony dla młodszych, jak i starszych. Każda żelka zawiera 100%
rekomendowanej wartości spożycia witaminy C na dzień. Dzięki temu możesz w pełni doświadczyć tego, jak witamina C wspomaga
pracę Twojego organizmu.

 

Witamina C:

Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego

Przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia

Pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania chrząstki, kości, zębów, skóry i naczyń
krwionośnych

Przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego
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Pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym

Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego

Pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych

 

Nasze żelki mają cytrynowy smak, który sprawi, że każdego dnia z ochotą sięgniesz po kolejną porcję witaminy C.

 

Skład

Składniki: syrop glukozowy, cukier, woda, żelatyna, kwas L-askorbinowy (witamina C), regulator kwasowości – kwas cytrynowy,
stabilizator – sorbitol, oleje roślinne (palmowy, kokosowy), barwnik – ekstrakt z krokosza barwierskiego – carthamus, naturalny aromat
cytrynowy, substancja glazurująca – wosk carnauba.

 

  

Składniki aktywne

Witamina C 

w żelkach

  

Zawartość w 1 żelce

  

Zawartość w 2
żelkach

  

Witamina C 

  

80 mg (100% RWS*)

  

160 mg (200%
RWS*)

RWS* - Referencyjna Wartość Spożycia

 

Zalecane spożycie

Dorośli powinni stosować 2 żelki na dzień, natomiast dzieci – 1. Przed połknięciem należy żelkę dokładnie pogryźć. Nie należy
przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia są ważne dla zachowania dobrego stanu zdrowia. Dzienna porcja dostarcza
składniki w ilości zapewniającej deklarowane korzyści dla zdrowia. Nie zaleca się stosowania w czasie ciąży lub karmienia piersią.

 

Ważne

Przechowywanie:

Przechowuj go w suchym, nienasłonecznionym miejscu w temperaturze pokojowej. Suplementy diety powinny być przechowywane
w sposób niedostępny dla małych dzieci.

W jednym opakowaniu jest 60 żelek.

Z żelek Witamina C mogą korzystać również dzieci. Powinny one przyjmować 1 żelkę na dzień. Żelki mają cytrynowy smak.
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