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Acerola Gorvita 60 kaps.
 

Cena: 18,05 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent GORVITA PPHU

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Kwas L-askorbinowy jest związkiem niezbędnym do zachowania prawidłowych funkcji organizmu. Dostarczany jest wraz z
pożywieniem. Warto również przyjmować witaminy i minerały w tabletkach. Stosując suplementy, zachowuje się odpowiednią podaż
składników, których często brakuje w diecie. Acerola jest owocem, obfitującym w najwyższe stężenie naturalnej witaminy C. Z racji tego,
że ciężko ją zdobyć na polskim rynku, a jej cierpko-gorzki smak nie każdemu przypada do gustu, warto zaopatrzyć się w kapsułki
zawierające jej cenny ekstrakt. 

Właściwości składników

Acerola zwana wiśnią z Barbados ma w sobie 30 razy więcej witaminy C niż cytryna. Wystarczy jedna tabletka, która zawiera 500 mg
wyciągu, by pokryć dzienne zapotrzebowanie na kwas askorbinowy.

Jest to ważne ze względu na jego zdrowotne właściwości: 
  • Związek odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego.
  • Wykazuje działanie ochronne, zabezpiecza komórki przed stresem antyoksydacyjnym. 
  • Witamina C wspiera układ nerwowy, wpływa na równowagę psychiczną. Osłabia uczucie zmęczenia.
  • Pomaga w regeneracji po intensywnym wysiłku fizycznym. 
  • To przeciwutleniacz, aktywujący inne enzymy biorące udział w procesach odbywających się w organizmie. Jest niezbędny w syntezie
kolagenu. Polepsza wchłanianie żelaza do krwi. 
Tabletki z kwasem askorbinowym polecane są dla osób, które mają kruche naczynia krwionośne, cierpią na bolesność stawów, walczą z
infekcjami lub chcą im zapobiec, narażone są na duży wysiłek fizyczny lub intelektualny, chcą przyspieszyć gojenie się ran. 

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki zawarte w preparacie.

Zalecane spożycie: przyjmować 1 kapsułkę dziennie. Kapsułkę należy przełknąć i popić wodą.

Składniki: standaryzowany ekstrakt owoców acerola (Malpighia gabra) zawierający 17% naturalnej Witaminy C (kwas L-askorbinowy),
żelatyna (składnik kapsułki).
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1 kapsułka zawiera: acerola 500mg (w tym 85mg witamina C (106%)*)

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Przeciwwskazania: nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej (15-25°C), w
suchym miejscu.

Producent:
P.P.U.H "GORVITA",
Szczawa 106,
34-607 Szczawa.
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