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ABOCA vitamina C naturcomplex 20sasz.a5g
 

Cena: 35,60 zł

Opis słownikowy

MARKA ABOCA

OPAKOWANIE 20 sasz.a 5g

POSTAĆ GRANULAT

PRODUCENT ABOCA POLSKA SP. Z O.O.

REJESTRACJA SUPLEMENT DIETY

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Opis produktu
KOMPLEKS WITAMINA C NATUR
Z ACEROLĄ ŹRÓDŁEM WITAMINY C POMAGA W PRAWIDŁOWYM FUNKCJONOWANIU UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO IZMNIEJSZENIU
UCZUCIA ZMĘCZENIA I ZNUŻENIA
Witamina C Naturcomplex JEST w 100% naturalnym produktem dostarczającym zalecaną dawkę dzienna Witaminy C, wraz z innymi
substancjami naturalnie występującymi w ekstrakcie oo aceroli, Które przyczyniają SIĘ do doskonałej przyswajalności Witaminy C i
uzupełniają JEJ sile antyoksydacyjną.
Witamina C: Witamina nie została utrzymana w stosunku do układu nerwowego i zabezpieczenia, w ramach naprawy obsługi przed
stresem i pomagania pomagania przy pomocy układu nerwowego, a także poprawy przywrócenia stresu.
W 100% naturalny i biodegradowalny , Witamina C Naturcomplex nie zawiera substancji syntetycznych i półsyntetycznych.
Dorośli i młodzież od 11. roku życia : 2 saszetki w ciągu dnia. Aby uzyskać dostępnia lepiej jest zażywać je zastosowanie, np. jednym
rano i jednym wieczorem. Dzieci od 4. roku życia : 1 saszetka w ciągu dnia. Wejscie w obecn...nie w czasie pracy saszetki w wodzie lub w
czasie pracy
Delikatny cytrusowy efekt wynika z osiągania efektów przejścia produktu.

Skład
Sacharydy ze skrobi pszennej, acerola ( Malpighia punicifolia ) liofilizowany ekstrakt z owoców (skoncentrowany sok z aceroli, inulina z
koncentraty cykorii podróżnik), bez czarny ( Sambucus nigra ) suchy ekstrakt z owoców (skoncentrowany sok z czarnego bzu, guma
akacjowa), naturalny z pomarańczy.
ILOŚĆ DLA MAKSYMALNEJ ZALECANEJ PORCJI DZIENNEJ - 2 SASZETKI (10 g)
Acerola liofilizowany ekstrakt z owoców
cytryny na zawartość witaminy C 4,05% ≥ 80 mg (100% RWS*) 1980 mg
*RWS: referencyjne wartości spożycia
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