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NUTRILITE WITAMINA C Plus 60 tabletek
 

Cena: 94,95 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 60

Postać tabletki

Producent NUTRILITE

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WłaściwościWitamina C Plus o przedłużonym działaniu to ulepszona wersja skutecznego suplementu diety z witaminą C. Preparat ten
zapewnia wolne, lecz stałe uwalnianie się witaminy C do organizmu, dzięki czemu zwiększa się jej przyswajanie. Nie ma strat witaminy,
jak dzieje się to w przypadku dużych dawek lub tabletek o natychmiastowym uwalnianiu. Witamina C jest niezbędnym składnikiem
odżywczym, który należy dostarczać organizmowi wraz z pożywieniem.Witamina C znajduje się w aceroli, czarnej porzeczce i
większości owoców cytrusowych. Witamina C wspomaga produkcję kolagenu oraz sprzyja normalnemu funkcjonowaniu skóry. Wspiera
poprawne działanie układu odpornościowego. Pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Witamina C Plus o
przedłużonym działaniu zawiera witaminę C z dwóch źródeł: naturalnej aceroli uprawianej na certyfikowanych farmach NUTRILITE™
oraz kwasu askorbinowego.Owoce aceroli to jedno z najbogatszych, skoncentrowanych źródeł naturalnej witaminy C. Jedna tabletka
zawiera 240 mg witaminy C połączonej z włóknistym składnikiem, który sprawia, że witamina rozpuszcza się wolno w organizmie przez
osiem godzin. W jednej tabletce znajduje się więcej witaminy C do zużycia w ciągu całego dnia niż w 600 mg tabletkach o
natychmiastowym działaniu. Tabletki NUTRILITE są również bardziej łagodne dla żołądka.Zalecane spożycieOsoby, które nie spożywają
regularnych posiłków (z powodu braku czasu lub apetytu) zawierających witaminę C, takich jak owoce cytrusowe, brokuły i
brukselka.Osoby zainteresowane zwiększeniem poziomu ochrony przed wolnymi rodnikami, np. osoby narażone na stres lub
mieszkające w zanieczyszczonym środowisku.Osoby, które chcą stosować suplementy diety niezawierające sztucznych substancji
smakowych, barwników i konserwantów.Zalecane dawkowanie1 tabletka dziennie.Dodatkowe radyPrzechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci. Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać zalecanego
dziennego spożycia. Przechowywać w szczelnie zamkniętej butelce. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.Równie ważne jest
przestrzeganie zróżnicowanej, zbilansowanej odżywczo diety oraz zdrowy tryb życia.WażneWitamina C wspomaga prawidłowe
funkcjonowanie układu odpornościowego.Jedna tabletka dziennie dostarcza organizmowi stałej dawki witaminy C przez osiem
godzin.Zawiera koncentraty bioflawonoidów cytrusowych, pozyskiwanych z całych owoców, w tym cytryn, mandarynek i
grejpfruta.Dostarcza witaminę C z jednego z najbogatszych, naturalnych źródeł – owoców aceroli.Zapewnia ochronę antyoksydacyjną w
postaci witaminy C (witaminy rozpuszczalnej w wodzie).Nie zawiera sztucznych substancji słodzących, barwników, aromatów i
konserwantów.Suplement produkowany w USA.Składnikikwas L-askorbinowy, stabilizatory (celuloza mikrokrystaliczna,
hydroksypropylometyloceluloza, metyloceluloza), ekstrakt aceroli 15% (Malpighia punicifolia), dehydrat grejpfruta (Citrus paradisi),
dehydrat mandarynki królewskiej (Citrus reticulata, C. sinensis), substancja przeciwzbrylająca (sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
dwutlenek krzemu), maltodekstryna, dehydrat cytryny (Citrus limon), substancja pochłaniająca wilgoć (gliceryna), substancja do
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stosowania na powierzchnie (wosk carnauba).ŚREDNIA ZAWARTOŚĆ W 1 TABLETCE % REFERENCYJNYCH WARTOŚCI
SPOŻYCIAWitamina C 240 mg 300ProducentProducent:Access Business Group LLCBuena Park, CA 90621 USADystrybutor:Amway
Polska Sp. z o.o.ul. Puławska 366a02-819 Warszawa
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