
 
E-PANACEUM

ASNYKA 6C / 7, WIELICZKA
+48 12 444 52 72

 

 

Acerola 500 100 tabl.
 

Cena: 29,98 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,5 g

Opakowanie 100 tabl.

Postać tabl.

Producent SANBIOS (DYSTRYB.)

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

ACEROLA 500

100 tabletek

uelastycznia i uszczelnia naczynia krwionośne;

aktywuje mechanizmy odpornościowe organizmu;

zmniejsza uczucie zmęczenia;

wspomaga regenerację kolagenu (skóra), a więc opóźnia efekty starzenia;

Acerola (łac. Malpighia glabra) - to odmiana wiśni rosnąca w Ameryce Południowej, głównie w Brazylii. Owoce tej rośliny uznane są za
najbogatsze na świecie źródło naturalnej witaminy C i flawonoidów stabilizujących witaminę C czyli hamujących jej rozkład (utlenianie).
Acerola użyta w naszym preparacie pochodzi z drzew dziko rosnących.

Skład

Składniki w przeliczeniu na 3 tabletki:

ekstrakt z owoców aceroli (Malpighia glabra) wyciąg - 1486,5 mg

substancja przeciwzbrylająca - stearynian magnezu - 6 mg

substancja wiążąca - dwutlenek krzemu - 7,5 mg

Zawartość naturalnej witaminy C:

1 tabletka: 125 mg. tj. 156% dobowego zapotrzebowania
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3 tabletki (porcja maksymalna): 375 mg witaminy C, tj. 468% dobowego zapotrzebowania.

Działanie

pomaga w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego

pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania:

a.naczyń krwionośnych

b.chrząstki

c.dziąseł

d.zębów

e.kości

f.skóry

pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego

pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych

pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym

(wspomaga zwalczanie wolnych rodników)

przyczynia się do zmniejszenia się uczucia zmęczenia i znużenia

zwiększa przyswajanie żelaza

pomaga w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowaniu układu odpornościowego w trakcie intensywnych ćwiczeń fizycznych i po nich.

Dawkowanie

najczęściej: 1 tabletka dziennie rano, obficie popijając

w stanach zwiększonego zapotrzebowania do 3 tabletek dziennie w porcjach podzielonych; obficie popijając.

Tabletki nie posiadają słodzika ani otoczki.

Preparat może być stosowany również przez diabetyków.
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