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Acerola proszek 250 g (Medfuture)
 

Cena: 66,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 250 g

Postać Proszki

Producent MEDFUTURE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Ekstrakt z owoców Aceroli (Malpighia glabra L.) zawierający naturalną witaminę C (kwas L-askorbinowy); nośnik: maltodekstryna.

1/2 płaskiej łyżeczki zawiera:

Ekstrakt z owoców aceroli (Malpighia glabra L.) 1000 mg*
w tym: witamina C (kwas L-askorbinowy): 250 mg

* % Referencyjnej Wartości Spożycia (RWS) – nie został określony.

Masa netto
250 g

Charakterystyka

Acerola to suplement diety w postaci sproszkowanego ekstraktu z owoców malpigii granatolistnej nazywanej również wiśnią z
Barbados.
Uzupełnia dietę w witaminę C.
Witamina C (kwas L-askorbinowy) wspiera układ odpornościowy, a także proces produkcji kolagenu.
Przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych, kości, chrząstek, dziąseł i zębów.
Szczególnie polecana osobom obciążonym dużym stresem, w okresie zwiększonego wysiłku fizycznego i intelektualnego, oraz
spożywającym alkohol lub używających tytoniu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
1/2 płaskiej łyżeczki (1g) proszku Aceroli rozpuścić w letniej przegotowanej wodzie i wypić lub dodać do posiłku np. twarożku, koktajlu,
musli.

Przechowywanie
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu, chronić produkt przed dostępem światła i wilgoci. Suplement
diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
MedFuture Sp. z o.o.
pl. Powstańców Śl. 16-18
53-314 Wrocław

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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