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SOLGAR WITAMINA C 500MG SMAK ŻURAWINOWO -
MALINOWY, 90 PASTYLEK
 

Cena: 0,00 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 90 pastyl.

Postać PASTYLKI

Producent SOLGAR

Opis produktu
 

SOLGAR WITAMINA C 500MG SMAK ŻURAWINOWO - MALINOWY, 90 PASTYLEK

**Opis produktu:**

Pastylki do ssania o smaku żurawinowo-malinowych do stosowania jako uzupełnienie diety w witaminę C oraz flawonoidy pochodzące z
ekstraktów z aceroli oraz dzikiej róży.

Odpowiedni dla wegetarian i wegan.

**Składniki:**

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (1 pastylka zawiera: 
Witamina C (L-askorbinian sodu, kwas L-askorbinowy, L-askorbinian wapnia) – 500 mg
(625% RWS*)
Acerola – sproszkowany ekstrakt z owoców (4:1) – 10 mg
Dzika róża – sproszkowane owoce – 4 mg
*RWS – Referencyjnych Wartości Spożycia
Składniki:
sacharoza, Witamina C (L askorbinian sodu, kwas L-askorbinowy, L-askorbinian wapnia), fruktoza, substancja wypełniająca: celuloza,
maltodekstryna, substancja wypełniająca: ksylitol, substancja przeciwzbrylająca: kwasy tłuszczowe (roślinne), naturalny aromat,
substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, sproszkowane czerwone buraki, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe
(roślinnych) kwasów tłuszczowych, substancje wypełniające: guma ksantanowa, guma arabska; naturalny aromat: żurawinowo-
malinowy, Acerola – sproszkowany ekstrakt z owoców (4:1), substancja wypełniająca: hydroskypropylometyloceluloza, emulgator:
karagen, Dzika róża – sproszkowane owoce.
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**Działanie:**

Firma Solgar oferuje wygodny w stosowaniu i smaczny sposób na zaspokojenie zapotrzebowania na witaminę C, która jest
odpowiedzialna między innymi za prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego i nerwowego. Wspomaga również produkcję
kolagenu oraz chroni komórki przed stresem oksydacyjnym. Dzięki wzbogaceniu składu preparatu o acerolę i dziką różę do organizmu
zostają dostarczone również niezwykle istotne dla zdrowia flawonoidy. Związki te wspierają działanie witaminy C oraz utrzymują przez
dłuższy czas jej wysokie stężenie w komórkach.

**Zalecane spożycie:**

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: dorośli: 1 pastylka, najlepiej zażywać po posiłku lub stosować wedle zaleceń lekarza.

**Wielkość opakowania:**

90 pastylek

**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.

Zespół Vital-shop.pl

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 26-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.vital-shop.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

