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Naturell Ester-C Plus Suplement diety 50 sztuk
 

Cena: 41,98 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 tabl.

Postać tabl.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Wskazania
wysoka biodostępność,niekwasowe źródło witaminy C,łagodny dla żołądka,przedłużone działanie w organizmie

Składniki
witamina C (Ester-C, L-askorbinian wapnia), substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, żel celulozowy, kompleks
bioflawonoidów cytrusowych Citrus sinensis, substancja glazurująca: kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy), ekstrakt z owoców aceroli
Malpighia punicifolia/glabra, ekstrakt z owoców dzikiej róży Rosa canina, rutyna, substancje glazurujące: dwutlenek krzemu,
hydroksypropylometyloceluloza, sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu), barwnik: karmel amoniakalny,
substancja glazurująca: glikol polietylenowy

Wartości odżywcze Jedna tabletka zawiera Dwie tabletki zawierają
witamina C (Ester-C, L-askorbinian
wapnia)

500 mg (625%*) 1000 mg (1250%*)

kompleks bioflawonoidów
cytrusowych

25 mg 50 mg

ekstrakt z owoców aceroli 12,5 mg 25 mg
ekstrakt z owoców dzikiej rózy 12,5 mg 25 mg
rutyna 12,5 mg 25 mg
* - procent realizacji referencyjnych
wartości spożycia

Stosowanie
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia niezbędna do uzyskania korzystnego działania produktu: dorośli - 1-2 tabletki dziennie po
posiłku.

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu.
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Ograniczenia stosowania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Kobiety w ciąży i matki karmiące stosowanie preparatu
powinny skonsultować z lekarzem.

Przechowywanie
Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla
małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent
USP Zdrowie Sp. z o.o.

Opis
Naturell Ester-C Plus Suplement diety 50 sztuk
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