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Acerola Gripovita tabl.dossania 60tabl.
 

Cena: 21,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Producent N.P.ZDROVIT SP Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
NATUR PRODUKT Acerola Gripovita tabl.do ssania 60tabl.
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» Zalecane dzienne spożycie
» Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Opis

ACEROLA GRIPOVITA to w 100% naturalna Witamina C. Jest ona bardzo istotna dla naszego organizmu, ponieważ pomaga w
prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym a także przyczynia się do
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

CECHY PRODUKTU:
PŁEĆ:Mężczyzna, Kobieta
WIEK: dla osób od 3 roku życia.
TYP PRODUKTU: Suplement diety
POSTAĆ: tabletka
PROBLEM: zmęczenie
GŁÓWNY SKŁADNIK: acerola
UKŁADY NARZĄDOWE: układ odpornościowy
PORA STOSOWANIA: na dzień, na noc
SMAK: wiśniowy
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 SPOSÓB APLIKACJI: doustne

Składniki:
Ekstrakt z aceroli 480 mg w tym witamina C 120 mg * 150% referencyjnej wartości spożycia W 100% naturalna lewoskrętna witamina C,
pochodząca z owoców południowo-amerykańskiego krzewu o nazwie Malpighia glabra.

Właściwości składników
Witamina C jest istotna dla naszego organizmu, ponieważ pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, ochronie
komórek przed stresem oksydacyjnym a także przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

Zalecane dzienne spożycie
Ssać 1-5 tabletek dziennie.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Spożycie w nadmiernych Ilościach może mieć efekt przeczyszczający.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu
spożycia, składu, przeciwwskazań. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać
zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
NATUR PRODUKT PHARMA
Podstoczysko 30
Ostrów Mazowiecka

 

Galeria
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

