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Forever Absorbent-C witamina C - 100 tabl.
 

Cena: 79,70 pln

Opis słownikowy

Producent Forever Living Products

Opis produktu
 

Forever Absorbent-C jest suplementem diety dostarczającym organizmowi witaminę C.

Witamina C, bierze udział w produkcji kolagenu przez co wspiera utrzymanie zdrowych kości, zębów i skóry.

Preparat i zawarta w nim witamina C ma także wpływ na prawidłowe działanie układu odpornościowego i nerwowego.

Przyczynia się do utrzymania właściwego metabolizmu energetycznego i pomaga chronić komórki przed stresem oksydacyjnym i
zmniejsza uczucie znużenia i zmęczenia.

 

Stosowanie: 1-2 tabletki dziennie, zażywać poprzez rozgryzienie i popicie wodą

Zawartość składników w porcji dziennej  w 1 tabletce w 2 tabletkach
Witamina C 60 mg/75%* 12 mg/150%*
Otręby owsiane 550 mg 1100 mg

 * % realizacji dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej

 

Nie należy stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników produktu.

Suplementu diety nie można stosować jako zamiennika zróżnicowanej diety. 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Składniki: otręby owsiane, substancja słodząca - sorbitol, miód, witamina C (kwas L-askorbinowy), substancja wiążąca - kwasy
tłuszczowe, naturalny aromat pomarańczowy, bioflawonoidy cytrusowe, aromat papai, substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek
krzemu).

Masa netto:  130 g

Opakowanie: 100 tabletek
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Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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