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SINGULARIS SUPERIOR WITAMINA C 1000 + BIOPERINE
120 kapsułek
 

Cena: 38,80 PLN

Opis słownikowy

Producent ACTIVEPHARM LABS SP. Z O.O. SP.K.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

SINGULARIS SUPERIOR WITAMINA C 1000 + BIOPERINE 120 kapsułek

 

Witamina C + BioPerine®• pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego,• wspomaga ochronę komórek przed
stresem oksydacyjnym,• przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia,• wspiera utrzymanie prawidłowego metabolizmu
energetycznego,• zwiększa wchłanianie żelaza,• pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych,• pomaga w prawidłowej
produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowegofunkcjonowania dziąseł i zębów,• Pieprz czarny (BioPerine®) ma znaczące
właściwości przeciwutleniające oraz wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego,Pieprz czarny (BioPerine®)
wspomaga wchłanianie witaminy C.  

 

Suplement diety WITAMINA C 1000 + BIOPERINE SUPERIOR to odpowiednio wysoka dawka witaminy C w postaci kwasu L-
askorbinowego, uzupełniona standaryzowanym na 95% zawartość piperyny ekstraktem z pieprzu czarnego BioPerine®. Dzięki takiej
kompozycji składników znacząco zwiększa się przyswajalność witaminy C przez organizm. Stosowanie suplementu diety WITAMINA C
1000 + BIOPERINE SUPERIOR wspomaga układ odpornościowy, pozytywnie wpływa na proces przyswajania żelaza, a także sprzyja
produkcji kolagenu substancji warunkującej wzrost i procesy naprawcze tkanek organizmu człowieka. Suplementacja witaminą C
pomaga wzmocnić układ odpornościowy organizmu, szczególnie ważne w okresie jesienno-zimowym oraz wczesną wiosną, kiedy
organizm szczególnie narażony jest na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Przeznaczony jest dla osób dorosłych i młodzieży po 12
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roku życia.

Przyswajalność witaminy C w połączeniu z BioPerine®.- wykres

WITAMINA C 1000 SUPERIOR wspomaga przy:• ogólnym spadku odporności i osłabieniu organizmu,• infekcjach wirusowych,
bakteryjnych, grzybiczych (przeziębienia, grypa),• chorobach naczyń obwodowych,• problemach skórnych, reakcjach alergicznych.

 

Sposób użycia

Zaleca się stosowanie 1 kapsułki dziennie, najlepiej wieczorem, podczas posiłku lub bezpośrednio po jedzeniu. Dla utrzymania
prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zrównoważony sposób żywienia i prowadzić zdrowy tryb życia.

Dzienna porcja (1 kapsułka) zawiera:witamina C (kwas l-askorbinowy) - 1000 mg - 1250% RWS*, ekstrakt z owoców pieprzu czarnego
(Piper nigrum) - BioPerine® - 1 mg, w tym piperyna - 0,95 mg. * % realizacji Referencyjnych Wartości Spożycia

 

Składniki

kwas l-askorbinowy, sole magnezowe kwasów tłuszczowych (substancja przeciwzbrylająca), woda oczyszczona, dwutlenek tytanu
(barwnik), BioPerine®- ekstrakt z owoców pieprzu czarnego (Piper nigrum). Produkt został zoptymalizowany pod względem
bezpieczeństwa zastosowanych składników pomocniczych.
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