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SINGULARIS WITAMINA C 1000+ BIOPERINE 120
KAPSUŁEK
 

cena: 44,30 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Postać kapsułki

Producent Singularis

Wysyłka do 24 godzin

Opis produktu
 

WITAMINA C 1000 + BIOPERINE SUPERIOR to odpowiednio wysoka dawka witaminy C w postaci kwasu L-askorbinowego, uzupełniona
standaryzowanym na 95% zawartość piperyny ekstraktem z pieprzu czarnego BioPerine®

Suplementacja witaminą C pomaga wzmocnić układ odpornościowy organizmu, szczególnie ważne w okresie jesienno-zimowym oraz
wczesną wiosną, kiedy organizm szczególnie narażony jest na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Przeznaczony jest dla osób
dorosłych i młodzieży po 12 roku życia.

Witamina C + BioPerine®

• pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego,
• wspomaga ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym,
• przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia,
• wspiera utrzymanie prawidłowego metabolizmu energetycznego,
• zwiększa wchłanianie żelaza,
• pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych,
• pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania dziąseł i zębów,

• Pieprz czarny (BioPerine®) ma znaczące właściwości przeciwutleniające oraz wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu
odpornościowego,
Pieprz czarny (BioPerine®) wspomaga wchłanianie witaminy C.

DAWKA W 1 KAPSUŁCE
1000mg + 1mg
CZAS SUPLEMENTACJI 
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120 dni
POSTAĆ SUPLEMENTU 
Kapsułki twarde
ZAWARTOŚĆ 
120 kapsułek

DODATKOWE INFORMACJE

Dzienna porcja (1 kapsułka) zawiera:witamina C (kwas l-askorbinowy) - 1000 mg - 1250% RWS*, ekstrakt z owoców pieprzu czarnego
(Piper nigrum) - BioPerine® - 1 mg, w tym piperyna - 0,95 mg.
* % realizacji Referencyjnych Wartości Spożycia

Sposób użycia:
Zaleca się stosowanie 1 kapsułki dziennie, najlepiej wieczorem, podczas posiłku lub bezpośrednio po jedzeniu.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zrównoważony sposób żywienia i prowadzić zdrowy tryb życia.

UWAGA - PROMOCJA CENOWA PREPARATÓW MARKI SINGULARIS WYŁĄCZNIE DO WYCZERPANIA
ZAPASÓW

ZdroVita.pl gwarantuje ponadto szybką, bezpieczną i darmową dostawę zamówionych preparatów. Zapewniamy także
przechowywanie i transport w kontrolowanych warunkach, gwarantujących zachowanie pełni właściwości.

Dostarczamy Zdrowie od 2008 roku - ZdroVita.pl 

Kategoria produktu:
Suplement diety

Czas realizacji zamówienia: 24h w dni robocze
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