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GorVita Acerola x 60 kapsułek
 

Cena: 18,21 zł

Opis słownikowy

Dla kogo Dla kobiet, Dla mężczyzn

Marka ACEROLA

Opakowanie 60 sztuk

Postać Kapsułki

Producent GORVITA

Przeznaczenie Odporność

Rodzaj produktu Suplement diety

Wiek Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu
 

Opis
GorVita Acerola jest suplementem diety, który jest dostępny w postaci kapsułek. Jego skład zawiera standaryzowany ekstrakt z owoców
aceroli, który jest naturalnym źródłem witaminy C. Każda kapsułka zawiera 500 mg ekstraktu, który dostarcza 17% witaminy C w formie
kwasu L-askorbinowego.

Acerola, czyli Malpighia gabra, to krzew lub niewielkie drzewo tropikalne z rodziny Malpighiaceae. Jest znana jako naturalne źródło
witaminy C i jest ceniona jako uzupełnienie codziennej diety. Opakowanie preparatu Acerola 500 mg GorVita zawiera 60 żelatynowych
kapsułek, co pozwala na 2-miesięczną suplementację dla jednej osoby dorosłej. Każda kapsułka zapewnia ponad 100% referencyjnej
wartości spożycia tej cennej witaminy. Witamina C ma wiele pozytywnych właściwości, między innymi pomaga w utrzymaniu
prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, produkcji kolagenu, prawidłowej pracy naczyń krwionośnych, kości, chrząstki,
dziąseł, skóry i zębów, a także utrzymaniu właściwych funkcji psychologicznych i układu nerwowego. Ponadto, witamina C jest znana ze
swoich właściwości przeciwutleniających, które pomagają chronić komórki przed stresem oksydacyjnym.

Składniki
Standaryzowany ekstrakt owoców acerola (Malpighia gabra) zawierający 17% naturalnej witaminy C (kwas L-askorbinowy), żelatyna
(składnik kapsułki).

1 kapsułka zawiera:

acerola 500 mg, w tym witamina C 85 mg (106%).

Zalecane dzienne spożycie
Dorośli: 1 kapsułka dziennie.
Kapsułkę należy przełknąć i popić wodą.
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Ostrzeżenia
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu Acerola 500 mg (60 kapsułek).

Uwagi
Zaleca się nie przekraczać zalecanej dziennej porcji suplementu diety GorVita Acerola 500 mg. Produkt nie może być traktowany jako
substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety, a zrównoważony sposób żywienia i zdrowy styl życia są ważne dla prawidłowego
funkcjonowania organizmu. Preparat należy przechowywać w suchym miejscu i w temperaturze pokojowej (15-25°C), w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci.
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