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Herbs Hut Witamina C w kroplach 50 ml
 

Cena: 52,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Krople

Producent NOBLE HEALTH

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
nośnik – glicerol, woda dejonizowana, ekstrakt z owoców dzikiej róży (Rosa canina), ekstrakt z owoców aceroli (Malpighia glabra).

20 kropli zawiera:

Witamina C 80 mg (100% RWS)
w tym:
witamina C z dzikiej róży 62 mg (77,5% RWS)
witamina C z aceroli 18 mg (22,5% RWS)

RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
50 ml

Charakterystyka

Krople z witaminą C są przeznaczone zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Dla tych, którzy zamiast tabletek czy kapsułek wolą
witaminy w innej postaci. A także dla tych, którzy po prostu chcą sobie dostarczyć odpowiednie dawki witaminy C, pochodzącej
z takich roślin jak dzika róża czy acerola.
Witamina C:

Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.
Przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia .prawidłowego funkcjonowania chrząstki, kości, zębów,
skóry i naczyń krwionośnych.
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Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.
Witamina C zwiększa przyswajanie żelaza.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dzieci i dorośli 20 kropli dziennie, jednorazowo rozpuścić je w 3/4 szklanki wody lub soku i wypić. Przed użyciem wstrząsnąć.

Przechowywanie
Przechowuj w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego (w temperaturze 18–25°C), w sposób niedostępny dla
małych dzieci.

Producent
Noble Health Sp.z o.o.
ul. Warszawska 62
26-660 Jedlińsk

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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