XENICO PHARMA Sp. z o.o.
ul. Białowieska 91B, Wrocław
575 923 445

8 x XeniVIT bio Witamina C 1000, 30 kaps.
Cena: 99,90 PLN

Opis produktu
Zamów zestaw promocyjny 8 x XeniVIT bio Witamina C 1000, 30 kaps. z 15% rabatu i darmową dostawą!
Kupując 3 opakowania oszczędzasz 19,30zł!
Opis
XeniVIT bio Witamina C 1000 to preparat zawierający w jednej kapsułce 1000 mg witaminy C pochodzącej z różnych źródeł (czysta
oraz naturalna witamina C). Preparat charakteryzuje się wysoką przyswajalnością i absorpcją, zawiera unikatową kombinację
składników w postaci Formuły BRC™, którą tworzą: witamina C (kwas L-askorbinowy), ekstrakt z dzikiej róży (naturalne źródło witaminy
C) oraz ekstrakt z gorzkiej pomarańczy zawierający bioflawonoidy cytrusowe.
Witamina C pomaga w:
prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i nerwowego
zmniejszeniu uczucia zmęczenia i znużenia
utrzymaniu prawidłowego metabolizmu energetycznego
Preparat szczególnie polecany w okresie jesienno-zimowym. Rekomendowany sportowcom, osobom pracującym fizycznie, narażonym
na stres i palącym papierosy.
Składniki
witamina C (kwas L-askorbinowy), hydroksypropylometyloceluloza (HPMC) – kapsułka roślinna Vcaps®, ekstrakt z owoców dzikiej róży
(Rosa canina) standaryzowany na 70% witaminy C, ekstrakt z gorzkiej pomarańczy (Citrus aurantium) standaryzowany na 90%
bioflawonoidów, BIOPERINE® ekstrakt z czarnego pieprzu, standaryzowany na 95% piperyny.
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Vcaps® to specjalistyczne, opatentowane kapsułki roślinne wyprodukowane z HPMC (celulozy roślinnej) i wody – bez konserwantów i
żelatyny. Polecane dla vegan oraz wegetarian.

SK?ADNIK

1 kapsu?ka

% referencyjna warto??
spo?ycia (RWS)

Ekstrakt z owoców dzikiej ró?y,
w tym Witamina C

100 mg
70 mg

–
87,5%

Ekstrakt z gorzkiej pomara?czy,
w tym: Bioflawonoidy cytrusowe

10 mg
9 mg

–
–

Witamina C

930 mg

1162,5%

BIOPERINE® ekstrakt z czarnego
pieprzu, w tym: piperyna

1 mg
0,95 mg

–
–

Stosowanie
Zalecane dzienne spożycie: spożywać 1 kapsułkę w porze najbardziej oddalonej od posiłków zawierających owoce, warzywa lub inne
źródła naturalnej witaminy C popijając dużą ilością wody
Dodatkowe informacje
Ostrzeżenia:
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu doby. Nie stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek
z jego składników. Nie należy stosować suplementu diety po upływie daty minimalnej trwałości. Data minimalnej trwałości znajduje się z
boku opakowania. Preparat przeznaczony dla osób dorosłych.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zaleca się zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej. Chronić przed światłem. Przechowywać w sposób niewidoczny i
niedostępny dla małych dzieci.
Osoby mające predyspozycje do tworzenia kamieni nerkowych lub chorujące na kamienicę nerkową powinny skonsultować się z
lekarzem przed spożyciem produktu. Nie należy stosować produkty w przypadku przyjmowania leków obniżających ciśnienie tętnicze
oraz w sytuacji pobudzenia lub nerwowości należy zaprzestać używania. Nie stosować w przypadku kamicy nerkowej.
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