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SOLGAR KWERCETYNA KOMPLEKS, 50 KAPSUŁEK
 

Cena: 75,17 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 50 kaps.

Postać kapsułki

Producent SOLGAR

Opis produktu
 

SOLGAR KWERCETYNA KOMPLEKS, 50 KAPSUŁEK

**Opis produktu:**

Suplement diety zawierający bioflawonoid kwercetynę, witaminę C i bromelainę. Wspiera układ nerwowy i odpornościowy, a także
wpływa na zdrowie skóry, zębów, chrząstki i naczyń krwionośnych

Odpowiedni dla wegetarian i wegan.

**Składniki:**

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (2 kapsułki) zawiera: 

Kwercetyna – 500 mg
Witamina C (Ester C®, L-askorbinian wapnia) – 500 mg (625% RWS*)
Bioflawonoidy cytrusowe kompleks – 50 mg
Sproszkowane owoce dzikiej róży – 50 mg
Sproszkowany wyciąg z owoców aceroli (4:1) – 50 mg
Bromelaina (100 GDU) – 50 mg
Rutyna – 10 mg
*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia
Składniki:
kwercetyna, witamina C (Ester C®, L-askorbinian wapnia), substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; bioflawonoidy
cytrusowe kompleks, sproszkowane owoce dzikiej róży, sproszkowany wyciąg z owoców aceroli (4:1), bromelaina (100 GDU), substancja
przeciwzbrylająca: sole magnezowe (roślinnych) kwasów tłuszczowych; maltodekstryna; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek
krzemu; rutyna, substancja przeciwzbrylająca: (roślinne) kwasy tłuszczowe; substancja wypełniająca: celuloza.
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**Działanie:**

Opracowany przez Solgar kompleks łączy w sobie ważny bioflawonoid kwercetynę z witaminą C i bromelainą. Eksperci z naszych
laboratoriów odtwarzają w ten sposób, w roślinnej kapsułce, bogactwo wzajemnych korzyści naturalnych składników.
Naturalnie bioflawonoidy są obecne w owocach, warzywach i ziołach. Działają w produkcie razem z witaminą C. Solgar zastosował
nowoczesny ester tej witaminy (Ester-C®).
W kapsułce znalazły się: bioflawonoidy cytrusowe, sproszkowane owoce dzikiej róży, wyciąg z aceroli, rutyna.
Wszystko po to, by dostarczyć Twojemu organizmowi kompleks z witaminą C wspierającą:
układ nerwowy
układ odpornościowy
skórę, zęby, chrząstki, naczynia krwionośne
*Witamina C pomaga w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego i nerwowego
**Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych,
chrząstki, dziąseł, skóry, zębów
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są ważne.

**Zalecane spożycie:**

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: dorośli: 2 kapsułki, najlepiej zażywać po posiłku lub stosować wedle zaleceń lekarza.

**Wielkość opakowania:**

50 kapsułek

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.
Kobiety w ciąży, matki karmiące i osoby zażywające leki lub chore (również dzieci), powinny przed zażyciem preparatu skonsultować się
z lekarzem.

**Producent:**

Solgar Polska Sp. z o. o.
ul. Skoroszewska 12
02-495 Warszawa

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w
sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić
zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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