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WITAMINA C z kapusty kiszonej kwas L-Askorbinowy 100 g
SKARBY GAI
 

Cena: 14,90 PLN

Opis słownikowy

Producent Skarby Gai LTD

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WłaściwościSKARBY GAI Witamina C z kapusty kiszonej kwas L-Askorbinowy 100 gProdukt pozyskany z kapusty i naturalnych
składników roślinnych dzięki czemu ma dużo łagodniejszy i przyjemniejszy cytrynowy smak. Wyprodukowany metodą dwustopniowej BI-
Fermentacji.Witamina C nie powoduje podrażnienia błon śluzowych żołądka.Witamina C ma postać białego, bardzo drobnego proszku.
Cechuje się wysoką higroskopijnością. Bardzo dobrze i stosunkowo szybko rozpuszcza się w wodzie.Proces produkcyjny (ekstrakcji
kapusty do postaci drobnego białego proszku) jest całkowicie naturalny i odbywa się bez użycia chemii.Kwas L-askorbinowy firmy
„SKARBY GAI” to produkt naturalny, o czystości farmaceutycznej wyprodukowany w certyfikowanym klastrze technologicznym
zlokalizowanym na terenie Wielkiej Brytanii.Suplement diety wolny jest od zanieczyszczeń mikrobiologicznych i metali ciężkich, dzięki
dwustopniowemu procesowi oczyszczania. Jakość produktu została udokumentowana badaniami przeprowadzonymi w
certyfikowanym polskim laboratorium.Witamina c pozyskana jest z kapusty i innych surowców naturalnych pochodzenia roślinnego
niemodyfikowanych genetycznie. W czasie procesu produkcyjnego nie są używane żadne niebezpieczne dla człowieka i środowiska
naturalnego szkodliwe substancje.Witamina c pakowana jest w ekologiczny, wygodny (otwieranie strunowe) bardzo wytrzymały
papierowy doypack, skutecznie chroniący zawartość. Torebka posiada wszelkie niezbędne atesty spożywcze. Dołączona do opakowania
farmaceutyczna miarka pozwala precyzyjnie odmierzać zalecaną do spożycia dawkę.Witamina C ma postać białego, bardzo drobnego
proszku. Cechuje się wysoką higroskopijnością.Bardzo dobrze i stosunkowo szybko rozpuszcza się w wodzie i wchłania do organizmu
na całej długości przewodu pokarmowego, w odróżnieniu od tabletek, które wchłaniają się punktowo.100% czystościDodatkowy proces
oczyszczaniaNaturalne składniki roślinne bez GMOKażda partia przebadana laboratoryjnieBrak zanieczyszczeń mikrobiologicznychBrak
metali ciężkich (kadm, ołów i rtęć)Suplement diety wyprodukowany zgodnie z normami farmacetycznymiZalecane spożycie1,5 g (1/2
miarki dołączonej do opakowania) 1 raz dziennie. Proszek należy wsypać do szklanki z woda lub sokiem i dokładnie wymieszać.
Najlepiej stosować rano lub 30 minut przed posiłkiem.WażneNie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Suplementy
diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia oraz prowadzenie
zdrowego trybu życia są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Suplement diety nie może być stosowany przez osoby
chorujące na kamice nerkowa oraz mające predyspozycje do tworzenia kamieni nerkowych.Kobiety ciężarne oraz karmiące piersią
powinny skonsultować się z lekarzem.Informacja alergenna:Produkt może zawierać śladowe ilości sezamu i orzechów.Kraj pochodzenia
składnika: AngliaSkładnikikwas L-Askorbinowy 100 %ProducentSkarby Gai LTDCraven House 40-44 The Uxbridge RoadLondon, United
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