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NOW Witamina C 1000 mg z Dziką różą kaps.
 

Cena: 36,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 tabl.

Producent SAVIT SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Witamina C-1000 + Dzika róża + Bioflawonoidy/;

zawiera dodatkowo owoc dzikiej róży oraz bioflawonoidy
nie zawiera składników modyfikowanych genetycznie (BEZ GMO)
formuła zgodna z dietą wegetariańską oraz wegańską

C-1000 + Dzika Róża + bioflawonoidy marki NOW® dostarcza potężną dawkę witaminy C o kluczowym znaczeniu, w połączeniu z
owocem dzikiej róży oraz bioflawonoidami, wykazującymi synergiczne działanie.

pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych, kości,
chrząstki, dziąseł, skóry, zębów
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego
pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym
pomaga w regeneracji zredukowanej formy witaminy E
zwiększa przyswajanie żelaza

Dla zachowania bezpieczeństwa i satysfakcji swoich klientów NOW Foods stosuje surowce jakości farmakopealnej a ich dostawcy są
regularnie kontrolowani.

SKŁAD:

Zawartość składników fizjologicznie.....................................Zalecana do spożycia dzienna porcja: 1 tabletka (%RWS)
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 czynnych w dziennej porcji:
Witamina C (kwas L-askorbinowy)..................................................................1000 mg (1250 %)....................................
Sproszkowany owoc dzikiej róży (Rosa canina L.)...........................................25 mg (†).................................................
Bioflawonoidy cytrusów....................................................................................25 mg (†).................................................

RWS – Referencyjna wartość spożycia (dzienna)
† – RWS nie zostało określone

Składniki:
Witamina C – kwas L-askorbinowy; sproszkowany owoc dzikiej róży (Rosa canina L.); bioflawonoidy cytrusów; celuloza – wypełniacz;
subst. przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych (pochodzenia roślinnego); celuloza – powłoka tabletki.

Informacja alergiczna:
W procesie produkcji nie użyto alergenów i składników: pszenicy, glutenu, soi, mleka, jaj, ryb, skorupiaków ani orzechów drzew.

Zawartość: 100 tabletek
Dzienne spożycie: 1 tabletka
Opakowanie starcza na: 100 dni
Masa netto: 159 g

Oryginalne produkty NOW Foods
ZAWSZE z hologramem Jakość i satysfakcja gwarantowana!
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