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Natur C Active, naturalna witamina C, 100 tabletek
 

Cena: 17,33 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,5 g

Opakowanie 100 tabl.

Postać tabl.

Producent SANBIOS (DYSTRYB.)

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Natur C Active 500mg, 100 tabletek

Witamina C zawarta w suplemencie diety Natur C active pomaga w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego,
przyczynia się także do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu, w celu zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych, chrząstki, dziąseł, zębów, kości i skóry. Zwiększa przyswajanie żelaza. Pomaga w
ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: 1 tabletka dziennie rano. W stanach zwiększonego zapotrzebowania: 2 tabletki dziennie. Przyjmować po posiłkach
obficie popijając.

Składniki: owoc dzikiej róży, witamina C, wyciąg z żurawiny, wyciąg z rokitnika, wyciąg z czarnej porzeczki, substancja wypełniająca:
celuloza mikrokrystaliczna, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu), substancja
wiążąca: dwutlenek krzemu.

1 tabletka zawiera: 238mg owocu dzikiej róży, 180mg witaminy C (258%)*, 7mg wyciągu z żurawiny, 7mg wyciągu z rokitnika, 5mg
wyciągu z czarnej porzeczki.
2 tabletki zawierają: 476mg owocu dzikiej róży, 360mg witaminy C (516%)*, 14mg wyciągu z żurawiny, 14mg wyciągu z rokitnika, 10mg
wyciągu z czarnej porzeczki.

* RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Ważne wskazówki:
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróznicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
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Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Preparat może być stosowany przez diabetyków.

Producent:
Sanbios, W. Pawłowski,
ul. Ligocka 17B,
44-100 Gliwice.
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