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PURITAN'S PRIDE Witamina C 1000 mg z bioflawonoidami
100 tabletek
 

Cena: 52,99 PLN

Opis słownikowy

Producent PURITAN'S PRIDE

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WłaściwościPURITAN'S PRIDE Witamina C 1000 mg 100 tabletekMa pozytywny wpływ na odporność.Przyczynia się do wzmocnienia
organizmu.Wspiera walkę z usuwaniem wolnych rodników.Silny antyoksydant.Uczestniczy w produkcji kolagenu.Nasz organizm nie
potrafi produkować Witaminy C, więc należy uzupełniać jej odpowiednią ilość, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu
odpornościowego i odpowiednie oczyszczenie organizmu. Większość ludzi nie je wystarczającej ilości owoców i warzyw, które są
głównym źródłem witaminy C. Pamiętajmy, że uzupełnienie jej jest korzystne dla zdrowia, jednak która witamina C, z wielu oferowanych
na rynku, jest rzeczywiście najlepszą witaminą C?Witamina C tabletki -1000 mg firmy Puritan’s Pride zawiera bioflawonoidy cytrusowe i
dziką różę, które pomagają lepiej przyswoić i zatrzymać na dłużej witaminę C w organizmie.Witamina C pomaga w produkcji kolagenu,
który jest budulcem dla skóry i ścięgien. Jest świetnym przeciwutleniaczem, który pomaga oczyścić organizm z wolnych rodników.
Witamina C jest niezbędna dla wielu funkcji w organizmie i jest jedną z wiodących witamin w świecie medycyny.Zalecane
spożycieStosować jedną (1) tabletkę dziennie, najlepiej podczas posiłku.WażnePrzeciwwskazania: Okres ciąży i karmienia piersią,
nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.Przechowywać: W miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Przechowywać w
suchym miejscu, unikać nadmiernego ciepła. Nie używać, jeśli uszczelka pod korkiem jest uszkodzona lub jej brakuje.SkładnikiKwas L-
askorbinowy (witamina C), bioflawonoidy cytrusowe, dzika róża, celuloza roślinna, olej palmowy, sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, krzemian wapnia.Produkt nie zawiera: Sztucznych Aromatów, Słodzików, Konserwantów, Cukru, Soi, Skrobi, Mleka,
Laktozy, Glutenu, Pszenicy, Drożdży, Sodu.1 Tabletka % RWSWitamina C (Kwas L-askorbinowy) 1 000 mg (1 g) 1250%Bioflawonoidy
cytrusowe (z pomarańcza) 25 mg *Dzika róża (Rosa canina) (owoc) 20 mg *

* Referencyjna wartość spożycia nieustalona% RWS– Referencyjna wartość spożycia

ProducenteWitaminy Sp. z o.o.ul. Lwowska 31/10156-400 Oleśnica
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