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SIN Acerola Organic Forte Superior *120
 

Cena: 79,00 PLN

Opis słownikowy

Postać kaps. z rośl.celulozy

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

Opis produktu
 

Suplement diety ACEROLA ORGANIC SUPERIOR zawiera naturalny, organiczny standaryzowany (17%) ekstrakt z owoców aceroli BIO*.
Roślina zwana wiśnią z Barbados (łac.Malpighia glabra) to gatunek wiecznie zielonego krzewu, który pochodzi z Ameryki Środkowej i
należy do owoców o najwyższej zawartości naturalnej witaminy C. Średnio w każdych 100 gramach świeżych owoców aceroli znajduje
się od 1,5 do 2,5 grama naturalnej i dobrze przyswajalnej witaminy C. Acerola to ważny antyoksydant dla systemu immunologicznego,
który pomaga obniżyć poziom wolnych rodników. Dodatkowo w owocach aceroli znajdziemy bogactwo składników budulcowych,
prowitaminy A oraz tiamina (witamina B1), ryboflawina (witamina B2), niacyna (Witamina PP), wapń, fosfor i żelazo. Suplement
przeznaczony jest dla osób dorosłych i młodzieży po 12 roku życia. * BIO – preparat został przygotowany z półproduktów uprawianych
bez użycia sztucznych nawozów, pestycydów, i genetycznie modyfikowanych nasion. Witamina C • 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, •
przyczynia się do tworzenia kolagenu, dzięki temu dobrze wpływa na stan chrząstki stawowej oraz krwi. Dzienna porcja (2 kapsułki)
zawiera:ekstrakt z owoców aceroli (Malpighia glabra) - 500 mg standaryzowany na zawartość 17% witaminy C - 85 mg - 106% RWS*. * %
realizacji Referencyjnych Wartości Spożycia Sposób użycia: Zaleca się stosowanie 1 kapsułki 2 razy dziennie, popijając wodą, najlepiej
podczas posiłku. Ekonomia produktu: Butelka zawiera 120 kapsułek / suplementacja 60 dni Składniki: acerola 17% BIO, celuloza
mikrokrystaliczna, żelatyna, woda oczyszczona, sole magnezowe kwasów tłuszczowych (substancja przeciwzbrylająca) Produkt został
zoptymalizowany pod względem bezpieczeństwa zastosowanych składników pomocniczych. ACEROLA ORGANIC SUPERIOR Naturalne
bogactwo witaminy C BIO – preparat został przygotowany z półproduktów uprawianych bez użycia sztucznych nawozów, pestycydów, i
genetycznie modyfikowanych nasion. Wskazania: - ogólny spadek odporności i osłabienie organizmu, - infekcje wirusowe, bakteryjne,
grzybicze (przeziębienia, grypa), - choroby naczyń obwodowych, - problemy skórne, reakcje alergiczne, - profilaktyka infekcyjna.
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