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G&G pH Friendly Vitamin C x 120 kaps
 

Cena: 100,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 120 kaps

Postać Kapsułki

Producent G&G

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
Askorbinian magnezu (witamina C), amylaza (maltodekstryna, enzym amylazy), lipaza (maltodekstryna enzym lipazy), proteaza (enzym
proteazy), lucerna siewna (Medicago sativa), koncentrat z aloesu x200 (aloe barbadensis), borówka (Vaccinum myrtillus), czosnek
(Allium Sativum), metylosulfomnylometan (MSM), Liście mięty (Menthe piperita), kora włązu czerwonego (Ulmus fulva), trawa
pszeniczna (Triticum aestivum), Kora wierzby białej ( Salix alba), Burak Czerwony (Beta Vulgaris), Marchewka (Daucus carota), otoczka
kapsułki: hydroksypropylmetyloceluloza.

1 kapsułka zawiera:
Witamina C: 450 mg (562,5% RWS)
Amylaza: 5,0 mg*
Lipaza: 5,0 mg*
Proteaza; 5,0 mg*
Lucerna siewna: 1,0 mg*
Aloes ( 200 x koncetrat): 1,0 mg*
Borówka: 1,0 mg*
Czosnek: 1,0 mg*
MSM: 1,0 mg*
Mięta: 1,0 mg*
Wiąz czerwony: 1,0 mg*
Trawa pszeniczna: 1,0 mg*
Wierzba biała: 1,0 mg
Burak czerwony: 500 ug*
Marchewka: 500 ug*

RWS: %Referencyjnej Wartości Spożycia.
* brak RWS
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Masa netto
120 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Witamina C przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania:
układu odpornościowego podczas i po intensywnym wysiłku fizycznym
naczyń krwionośnych,
chrząstki, kości, dziąseł, skóry i zębów
metabolizmu energetycznego
układu nerwowego
ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym
zmniejszenie zmęczenia i znużenia
absorpcja żelaza BEZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 kapsułka dziennie

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent
Dystrybutor:
Habio,
Eskulapów 10,
04-403 Warszawa.
Producent:
G&G Food Supplles LTD,
East Grinstead, West Sussex RH19 1RL,
Wielka Brytania

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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