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SPOSOB U?YCIA Spo?ywa? 1 kapsu?k? dziennie suplementu diety Witamina C-olway w porze najbardziej oddalonej od posi?ku zawieraj?cego
owoce, warzywa lub inne ?ród?a naturalnej witaminy C. Zalecane jest równie? rozdzielenie porcji poprzez rozsypywanie zawarto?ci kapsu?ki do
spo?ywanych w ci?gu dnia posi?ków. Nie przekracza? porcji zalecanej do spo?ycia w ci?gu dnia. Preparat nie mo?e by? stosowany jako
substytut zró?nicowanej diety.  

Ocena: Nie ma jeszcze oceny 
Cena

127,00 z?

  

Ask a question about this product 

ProducentCOLWAY 

Opis 

Witamina C - suplement diety - jest najwa?niejsz? spo?ród witamin przyjmowanych w naszym po?ywieniu, cho?by z podwodu jej roli w procesie
powstawania kolagenu ustrojowego – bia?ka m?odo?ci i g?ównego sk?adnika tkanki ??cznej. Witamina C zamkni?ta w naszych kapsu?kach jest
w 100% bioorganiczna. Wysycenie witamin? C warunkuje prawid?owe funkcjonowanie naszego organizmu, cz?owiek nie wytwarza jej, jak inne
ssaki, we w?asnej w?trobie. W zwi?zku z tym musimy j? pozyskiwa? z po?ywienia i z suplementów diety.

Witamin? C czerpiemy prosto z natury – z gryki kie?kuj?cej i z gorzkiej pomara?czy. Te dwie ro?liny uznane s? obecnie za jedne z
najcenniejszych naturalnych jej ?róde?, ze wzgl?du na wysok? biodost?pno?? i doskona?e powi?zania flawonoidowe. Zadbali?my by jako?? i
efektywno?? ekstraktu wykorzystywanych surowców przewy?sza?a inne produkty suplementacyjne na rynku. Witamina C pomaga w produkcji
kolagenu, który utrzymuje w dobrej kondycji naczynia krwiono?ne, ko?ci i skór?.

1 kapsu?ka 615mg (zalecana porcja do spo?ycia w ci?gu dnia) zawiera:
- Ekstrakt z nasion gryki zwyczajnej (Fagopyrum esculentum Moench) 125mg, w tym witamina C 50mg
- Ekstrakt z gorzkiej pomara?czy (Citrus aurantium L.) 375mg, w tym witamina C 150mg

Stosowanie Witaminy C doprowadzi Ci? nie tylko do g?adszej i pe?nej blasku skóry, wspomo?e dzia?anie Twojego uk?adu odporno?ciowego,
metabolizmu a zmniejszenie uczucia zm?czenia i znu?enia poprawi Twoje ogólne samopoczucie. To obecnie jedna z najlepszych witamin C na
?wiecie. 100 % naturalna, lewoskr?tna, bez wype?niaczy i syntetyzowanego kwasu askorbinowego.
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Opinie

Nikt jeszcze nie recenzowa? tego produktu. 
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