
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Singularis Acerola Organic Superior x 120 kaps
 

Cena: 36,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 120 kaps

Postać Kapsułki

Producent SINGULARIS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Acerola Organic
Naturalne bogactwo witaminy C
250 mg

Suplement diety acerola Organic Superior zawiera ekstrakt z owoców aceroli. Acerola zwana także 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. Suplement diety acerola Organic Superior stanowi idealne uzupełnienie codziennej diety w witaminę C. Witamina
C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym,
przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu
energetycznego.

Cechy

bez sztucznych barwników
bez konserwantów

Składniki
acerola 17 % Bio, substancja wypełniająca (celuloza mikrokrystaliczna), składnik otoczki (żelatyna), substancja przeciwzbrylająca (sole
magnezowe kwasów tłuszczowych - roślinne)

Wartości odżywcze 1 kapsułka zawiera: Dzienna porcja (2 kapsułki) zawiera:
ekstrakt z owoców aceroli (Malphigia
Glabra)

250 mg 500 mg

standaryzowany na zawartość 17 %
witaminy C

42,5 mg - 53 % RWS* 85 mg - 106 % RWS*
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1 kapsułka zawiera: Dzienna porcja (2 kapsułki) zawiera:
*% realizacji Referencyjnych Wartości
Spożycia

Stosowanie
Sposób użycia:
Zaleca się stosowanie 1 kapsułki 2 razy dziennie, popijając wodą, najlepiej podczas posiłku.

Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zrównoważony sposób żywienia i prowadzić zdrowy tryb życia.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przeciwwskazania
Ostrzeżenia:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na którykolwiek ze składników produktu. Nie przekraczać zalecanej porcji do
spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Kobiety w ciąży i
karmiące piersią przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Activepharm Labs sp. z o.o. sp. k.

Ważne
Unijne logo rolnictwa ekologicznego - PL-EKO-07, Rolnictwo EU

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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