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Acerola Plus tabletki do ssania x 60 sztuk
 

Cena: 33,36 zł

Opis słownikowy

Dla kogo Dla kobiet, Dla mężczyzn

Marka ACEROLA

Opakowanie 60 tabletek

Postać Tabletki

Producent NUTROPHARMA

Przeznaczenie Odporność

Rodzaj produktu Suplement diety

Wiek Dla dorosłych, Dla seniorów, Od 18 lat

Opis produktu
 

Opis
Suplement diety Acerola plus w postaci 60 tabletek do ssania został opracowany z myślą o uzupełnieniu diety dorosłych osób. Zawiera
on naturalne bioflawonoidy, takie jak rutyna i hesperydyna, oraz witaminę C. Witamina C jest niezbędna dla prawidłowego
funkcjonowania układu odpornościowego, produkcji kolagenu, ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym oraz zmniejszenia
uczucia zmęczenia i znużenia. Preparat ten jest szczególnie wskazany dla osób starszych, palących tytoń, stosujących środki
antykoncepcyjne, mieszkańców aglomeracji miejskich oraz narażonych na stres.

Acerola plus tabletki do ssania to wygodna forma suplementacji, która nie wymaga połykania ani popijania wodą. Dzięki zastosowanej
innowacyjnej technologii produkcji, tabletki szybko się rozpuszczają na języku, uwalniając składniki odżywcze i ułatwiając ich
przyswajanie przez organizm. Smak tabletek jest przyjemny i pomarańczowy. Przed zastosowaniem suplementu diety zaleca się
skonsultowanie się z lekarzem lub farmaceutą, szczególnie jeśli pacjent przyjmuje inne leki lub ma chorobę przewlekłą.

Zastosowanie
Suplementacja diety w składniki aktywne zawarte w produkcie.

Składniki
Nośnik: mannitol, skrobia kukurydziana; sproszkowany owoc aceroli (zawierający 25% witaminy C); witamina C (kwas L-askorbinowy);
stabilizator: poliwinylopolipirolidon; aromat pomarańczowy; substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, kwasy tłuszczowe, sole
magnezowe kwasów tłuszczowych; bioflawonoidy cytrusowe (zawierające 35% hesperydyny); substancja słodząca: sukraloza;
sproszkowana rutyna.

2 tabletki do ssania zawierają:

witamina C (kwas L-askorbinowy syntetyczny oraz z owoców aceroli (Malpighia glabra L.)) 100 mg (125%)*, bioflawonoidy cytrusowe
(Citrus spp.) 5 mg, w tym hesperydyna 1,7 mg, rutyna 2,5 mg.
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Zalecane spożycie
Dorośli: 2 tabletki dziennie.
Ssać do momentu rozpuszczenia się tabletki.

Ostrzeżenia
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu Acerola plus witamina C z bioflawonoidami.
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Ważne
Należy przestrzegać zalecanej dziennej dawki i pamiętać, że równoważne odżywianie i zdrowy styl życia są ważne dla dobrego
funkcjonowania organizmu. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut dla zróżnicowanej diety. Produkt powinien być
przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje
Produkt posiada sukralozę jako substancję słodzącą i może być stosowany przez osoby będące na diecie wegańskiej, wegetariańskiej
oraz cierpiące na cukrzycę. W produkcji nie wykorzystano pszenicy, a także nie zawiera dwutlenku tytanu.
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