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SINGULARIS WITAMINA C POWDER 500g 100% PURE
 

Cena: 59,00 PLN

Opis słownikowy

Postać prosz.

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

Opis produktu
 

Suplement diety WITAMINA C POWDER 100% PURE to możliwie najczystrza forma witaminy c bez dodatków konserwantów, barwników
czy substancji przeciwzbrylających.

• 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 prawidłowego
funkcjonowania dziąseł i zębów.

Dzienna porcja 1/2 łyżeczki zawiera:1 g witaminy C (kwas l-askorbinowy) - 1000 mg - 1250% RWS*.
* % realizacji Referencyjnych Wartości Spożycia

Sposób użycia:
Zalecane stosowanie 1 raz dziennie. 1/2 miarki wymieszaj z sokiem lub wodą przegotowaną (250ml).
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zrównoważony sposób żywienia i prowadzić zdrowy tryb życia.

Ekonomia produktu:
Butelka zawiera 500 g / suplementacja 500 dni

Składniki:
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100% kwas l-askorbinowy.

WITAMINA C POWDER 100% PURE 500g SINGULARIS SUPERIOR
SUPLEMENT DIETY
Bogactwo witaminy C o zwiększonym wchłanianiu

Stosowanie suplementu diety WITAMINA C POWDER 100% PURE 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 roku życia.

WITAMINA C POWDER 100% PURE SINGULARIS SUPERIOR jest polecana przy:

ogólnym spadku odporności i osłabieniu organizmu,
infekcjach wirusowych, bakteryjnych, grzybiczych (przeziębienia, grypa),
chorobach naczyń obwodowych,
problemach skórnych, reakcjach alergicznych.

Produkt odpowiedni dla wegetarian.
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