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TERRANOVA MULTIASKORBINIAN WITAMINA C 250 mg
OWOCE KOMPLEKS 50 kapsułek
 

Cena: 47,80 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 kaps.

Postać kaps.

Producent Terranova Nutrition

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościTERRANOVA MULTIASKORBINIAN WITAMINA C 250 mg OWOCE KOMPLEKS 50 kapsułekTerranova postanowiła odmienić
oblicze suplementów z witaminą C, wprowadzając Multiaskorbinian wraz z kompleksem owoców.Witamina C to w istocie kwas L-
askorbinowy. W naturze występuje w wielu formach i w niezliczonej ilości owoców i warzyw. Eksperci z Terranovy postanowili
skorzystać z dobrych wzorców i połączyli różne formy askorbinianu: wapnia, magnezu, potasu z kompleksem roślinnym wysokiej
jakości. Uzyskali w ten sposób minimum 250 mg witaminy C w każdej kapsułce roślinnej, która m.in. pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz w produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry, kości,
chrząstki i naczyń krwionośnych.Gdybyśmy w ciepły letni dzień wyszli do obfitującego w bogactwa z całego świata ogrodu, moglibyśmy
w nim znaleźć owoce rokitnika, owoce acai, aceroli, dzikiej róży. W naturze wszystkie wprost eksplodują obfitością witaminy C w
otoczeniu cennych flawonoidów.Chcąc naśladować to, co w przyrodzie najcenniejsze, Terranova stworzyła wyjątkowy kompleks
owoców i witaminy C z dodatkiem kwasu alfaliponowego.Dla kogo suplement diety Multiaskorbinian witamina C 250 mg owoce
kompleks:Dla osób ceniących sobie naturalną i wegańską suplementację opartą na wzorcach natury.Dla osób poszukujących wsparcia
antyoksydacyjnego.Dla osób, które chciałyby wesprzeć funkcjonowanie układu odpornościowego.Dla osób, które chciałyby wesprzeć
prawidłową produkcję kolagenu.Dla osób, które chciałyby zadbać o skórę.Dla osób, które chciałyby zadbać o prawidłowe funkcjonowanie
chrząstki, kości, naczyń krwionośnych.Zalecane spożycieosoby dorosłe jedna (1) lub dwie (2) kapsułki dziennie podczas
posiłku.WażneNie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie stanowi zamiennika zróżnicowanej
diety.SkładnikiZawartość zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia (1 kapsułka):Witamina C (L-askorbinian wapnia, magnezu,
potasu)250 mg / 313*KOMPLEKS MAGNIFOOD 275 mgw tym:Stabilizowane otręby ryżowe 100 mgOwoc i liść rokitnika (liofilizowane
świeże) 50 mgOwoc Acai (liofilizowany świeży) 50 mgOwoc Aceroli 50 mgOwoc dzikiej róży 25 mgArabinogalaktan z modrzewia 5,5
mgKwas alfa-liponowy 0,5 mg* % Referencyjnych Wartości Spożycia.ProducentTERRANOVA NUTRITION
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