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NaturDay, Opti C Naturel syrop 1000 ml
 

cena: 199,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 1000 ml

Postać syrop

Producent NaturDay

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Opti C Naturel zawiera ekstrakty z roślin,które stanowią naturalne źródło witaminy C.

Suplement diety Opti C Naturel:

wspiera odporność,
utrzymanie wytwarzania kolagenu,
zmniejszają zmęczenie,
wspiera metabolizm energetyczny,
trawienie.

Dzika róża wspiera odporność.
Pomarańcza gorzka łagodzi gardło krtań i struny głosowe.
Jeżówka wspiera kontrolę infekcji układu moczowo-płciowego.
Liściokwiat pomaga utrzymać ruchomość i elastyczność stawów.
Gryka wspiera zdrowie serca i układu naczyniowego.

Zawartość składników czynnych w dziennej porcji produktu -30 ml (2 łyżki stołowe)
Dzika róża ekstrakt 720 mg
kwas askorbinowy 72 mg – 90% RWS
Formuła zastrzeżona Opti Natur C 280 mg
Witamina C 240 mg
Czarna porzeczka ekstrakt 200 mg
Gryka ekstrakt 190 mg
Acerola ekstrakt 180 mg
kwas askorbinowy 45 mg– 56,2 % wit C
Malina ekstrakt 180 mg
Pomarańcza gorzka 170 mg
Liściokwiat gorzki 160 mg
Jeżówka purpurowa koncentrat soku 20 mg
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Zalecane spożycie:
1-2 łyżki dziennie, popijać wodą.
Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej.

Składniki:
woda oczyszczona Aqua purificata; owoc dzikiej róży Rosa caninaekstrakt DER 28:1, kwas askorbinowy 10%; ziele jeżówki purpurowej
Echinacea purpura Herba koncentrat soku DER 6-8:1; forma witaminy C: kwas L-askorbinowy; owoc czarnej porzeczki Ribes nigrum
Fructusekstrakt DER 10:1; ziele gryki zwyczajnej Fagopyrum esculentum HerbaekstraktDER 10:1; owoc aceroli Malpighia glabra Fructus
ekstrakt DER 10:1 25% kwasu askorbinowgo; liść maliny Rubus idaeus Foliumekstrakt DER 10:1; naowocnia pomarańczy gorzkiej Citrus
aurantium Pericarpium ekstrakt DER 10:1, synefryna 15%; ziele liściokwiatu gorzkiego Phyllanthus amarus Herbaekstrakt DER 10:1
substancja przeciwutleniająca: ekstrakt z rozmarynu, benzoensan sodu, sorbinian potasu; substancja barwiąca: karmel; substancja
korygująca smak: ksylitol; regulator kwasowości: kwas cytrynowy.

Zalecane spożycie:
1-2 łyżki dziennie, popijać wodą. Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej.

Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu nienasłonecznionym, niedostępnym dla małych dzieci.

Podmiot odpowiedzialny:

NaturDay S.A.
41-500 Chorzów,
ul. Juliana Grządziela 24

Gwarancja Jakości. Sprawdzona Marka - NaturDay

Produkty NaturDay to 100% naturalnych ekstraktów roślinnych bez jakichkolwiek wypełniaczy - to podstawowa wartość, jaką fitoterapia
postawiła sobie na drodze do budowania najlepszych produktów dla zdrowia Natur Day. Najwyższej jakości syropy naturalne i kapsułki
kompozycji ekstraktów roślinnych. Czystość farmaceutyczna. GMP. HACCP.
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