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XENIVIT BIO ACEROLA C 1000 30 TABLETEK DO SSANIA
 

Cena: 13,36 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.do ssania

Producent XENICO PHARMA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

XENICO PHARMA XENIVIT BIO ACEROLA C 1000, 30 TABLETEK DO SSANIA

**Opis produktu:**

XeniVIT bio ACEROLA C 1000 to produkt będący źródłem w 100% naturalnej witaminy C pochodzącej z owoców aceroli (Malpighia
glabra L.) w formie tabletek do ssania o smaku wiśniowym.

**Składniki:**

Substancja wypełniająca: izomalt; standaryzowany ekstrakt z owoców aceroli (Malpighia glabra L.); naturalny aromat wiśniowy;
koncentrat buraka czerwonego; bioflawonoidy cytrusowe (Citrus sinensis); substancja przeciwzbrylająca: roślinne sole magnezowe
kwasów tłuszczowych; substancja słodząca: glikozydy stewiolowe; Bioperine© – ekstrakt z owoców czarnego pieprzu (Piper nigrum).

**Działanie:**

XeniVIT bio ACEROLA C 1000 to produkt będący źródłem w 100% naturalnej witaminy C pochodzącej z owoców aceroli (Malpighia
glabra L.) w formie tabletek do ssania o smaku wiśniowym.

Preparat został dodatkowo wzbogacony o bio?awonoidy cytrusowe oraz substancję Bioperine©, która posiada właściwości
przeciwutleniające oraz pełni rolę aktywatora podczas wchłaniania witaminy C. Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu
układu odpornościowego oraz przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

**Zalecane spożycie:**

Ssać 1-2 tabletki dziennie.

**Wielkość opakowania:**
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30 tabletek do ssania

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.
Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym piersią oraz dzieciom.

**Producent:**

XENICO PHARMA Sp. z o.o.
ul. Adama Gdacjusza 24A
54-515 Wrocław

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym
piersią oraz dzieciom. 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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