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FORMEDS BICAPS C 1000 witamina C - 60 kaps.
 

Cena: 29,90 pln

Opis słownikowy

Producent FORMEDS

Opis produktu
 

Suplement diety BICAPS C 1000 to witamina C otrzymywana w procesie fermentacji.

 

Kapsułki BICAPS C 1000 to naturalny, wegański produkt, bez syntetycznych dodatków.

 

 

 

Skład:

Witamina C (kwas L-askorbinowy) – 1 000 mg (1 250%)

 

Opakowanie: 60 kapsułek (60 porcji)

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.

Plik wygenerowano: 23-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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Działanie witaminy C:

– wsparcie układu odpornościowy i nerwowego

– wpływ na zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia,

– zwiększenie przyswajania żelaza,

– pomaga w produkcji kolagenu (w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kości, chrząstki, skóry i zębów). 
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