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DuoLife Vita C 100% Natural L-skrętna
 

Cena: 105,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 750 ml (but.)

Producent DUOLIFE S.A.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
DUOLIFE Vita C, płyn, 750 ml

Opis
DuoLife Vita C - suplement diety zawierający składniki pochodzenia roślinnego będące źródłem naturalnej witaminy C. Preparat
przeznaczony dla osób dorosłych.

Składniki
sok z owoców z dzikiej róży, sok z owoców aceroli wytworzony z puree owoców aceroli, ekstrakt z owoców aceroli standaryzowany na
zawartość witaminy C 50%, ekstrakt z jagód Camu Camu.

Składnik 25 ml % RWS* 50 ml % RWS* 100 ml % RWS*
Witamina C 363,5 mg 454% 727 mg 908% 1454 mg 1816%
*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Produkt nie zawiera substancji konserwujących oraz produktów genetycznie modyfikowanych.

Masa netto
750 ml

Właściwości składników
Witamina C wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego oraz wspiera ochronę komórek przed stresem
oksydacyjnym, dodatkowo wspomaga prawidłowy metabolizm energetyczny.

Zalecane dzienne spożycie
Dorośli: 25 do 50 ml raz dziennie przed posiłkiem.
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 Przed użyciem każdorazowo wstrząsnąć.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Tworzenie się osadu jest naturalnym procesem i nie ma wpływu na jakość produktu. Produkt naturalny - może nieznacznie się różnić w
zależności od partii produkcyjnej.
Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć do 30 dni.

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
DUOLIFE Sp. z o.o.
Topolowa 22
Więckowice
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