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Solstic Energia z natury 30 saszetek
 

cena: 132,00 PLN

Opis słownikowy

Producent Nature's Sunshine

Wysyłka do 48 godzin, 1-2 dni

Opis produktu
 

Solstic Energia z Natury to połączenie trwałej energii, dobrego samopoczucia, witalności oraz doskonałego smaku.

Solstic to zdrowa alternatywa dla porannej kawy, czy gazowanych napojów energetycznych. To bogata w naturalne składniki formuła, w
której znajdują się wyciągi z pestek guarany, liści zielonej herbaty, liści yerba mate.

Wyciąg z liści yerba mate przyczynia się do kontroli wagi ciała oraz do rozkładu lipidów.

Guarana wzmacnia odporność oraz zmniejsza uczucie głodu i zmęczenia.

Solstic to również źródło wielu witamin z grupy B.

Zawarta w Solsticu witamina B1 (tiamina) pomaga w urzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.

Kwas pantotenowy (witamina B5) pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej na prawidłowym poziomie, a także przyczynia się do
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Witamina B6 przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz pomaga w utrzymaniu funkcjonowania
układu nerwowego.

Witaminę B2 (ryboflawinę) pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia i pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Witaminę B3 (niacynę) pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.

Dawkowanie

1 saszetka dziennie.
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Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Zawartość saszetki wsyp do 0,5 litra wody. Mieszaj aż do całkowitego rozpuszczenia się proszku.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Zrównoważony sposób żywienia oraz zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Składniki

substancja zagęszczająca (maltodekstryna), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), wyciąg z nasion guarany, regulator kwasowości
(kwas jabłkowy), substancja słodząca (sukraloza), substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, wyciąg ze skórek czerwonych
winogron, wyciąg z liści zielonej herbaty, niacyna, wyciąg z liści yerba mate, kwas pantotenowy, ryboflawina, pirydoksyna, tiamina
Zawiera kofeinę. Nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży. Zawiera substancję słodzącą.

O producencie: 

Nutre's Sunshine to firma posiadająca w swojej ofercie suplementy diety najwyższej jakości, które nie zawierają sztucznych
wypełniaczy i barwników. Firma oprócz produktów w kapsułkach posiada również suplementy w formie płynnej oraz maści.

Suplementy firmy Nutre's Sunshine są naturalne, ale oprócz tego posiadają wysokie zawartości substancji aktywnych oraz doskonałą
przyswajalność.
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