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WITAMINA C COLWAY 100 KAPSUŁEK
 

cena: 127,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 100 sztuk

Postać kapsułki

Producent Colway

Substancja
czynna

Witamina A

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Witamina C-olway w kapsułkach 100 kapsułek

Witamina C zamknięta w naszych kapsułkach jest w 100% bioorganiczna.

Wysycenie witaminą C warunkuje prawidłowe funkcjonowanie naszego organizmu, człowiek nie wytwarza jej, jak inne ssaki, we własnej
wątrobie. W związku z tym musimy ją pozyskiwać z pożywienia i z suplementów diety. Witaminę C-olway czerpiemy prosto z natury – z
gryki kiełkującej i z gorzkiej pomarańczy. Te dwie rośliny uznane są obecnie za jedne z najcenniejszych naturalnych jej źródeł, ze względu
na wysoką biodostępność i doskonałe powiązania flawonoidowe. Zadbaliśmy by jakość i efektywność ekstraktu wykorzystywanych
surowców przewyższała inne produkty suplementacyjne na rynku. Awangardowa Witamina C-olway pomaga w produkcji kolagenu, który
utrzymuje w dobrej kondycji naczynia krwionośne, kości i skórę. Stosowanie Witaminy C-olway doprowadzi Cię nie tylko do gładszej i
pełnej blasku skóry, wspomoże działanie Twojego układu odpornościowego, metabolizmu a zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia
poprawi Twoje ogólne samopoczucie. Przywitaj naszą C-olway i zaprzyjaźnij się z nią. To obecnie jedna z najlepszych witamin C na
świecie. 100 % naturalna, lewoskrętna, bez wypełniaczy i syntetyzowanego kwasu askorbinowego.

Stosowanie:

Suplementacyjnie - zażywać 1 kapsułkę dziennie w porze najbardziej oddalonej od posiłku zawierającego owoce, warzywa lub inne
źródła naturalnej witaminy C.

Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Zwiększenie dziennej dawki spożywanego suplementu wymaga konsultacji z
lekarzem. Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Colway J.Zych,N.Zych Sp.J.
Ul.Hippiczna 2
84-207 Koleczkowo
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Sprawdź także inne preparaty zawierające witaminę A

Witamina A krople | Witamina A tabletki | Witamina A kapsułki | Witamina A syrop
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