VITAMINA C ALCALINĂ DIN ACEROLA − 1000 mg
Supliment alimentar
INGREDIENTE/PLIC: agent de încărcare: isomalt, pulbere din
fructe de Acerola (Malpighia glabra) – 294,12mg, Ascorbat de
calciu – 1125mg, aromă de fructe de pădure, agent antiaglomerant: dioxid de siliciu coloidal, îndulcitor natural: extract
din frunze de Stevia Rebaudiana, corector de aciditate: hidroxid de calciu.
EFECTE ȘI CARACTERISTICI: Vitamina C alcalină din Acerola
contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar, a
sistemului nervos și la menținerea sănătății psihice, crește
absorbția fierului. De asemenea, contribuie la formarea normală a colagenului pentru funcționarea normală a sistemului
osos, a vaselor de sânge, a ligamentelor, a gingiilor, a pielii
și a dinților.
ACEROLA (Malpighia glabra) este un arbust peren, originar din
America Centrala şi de Sud. Fructele sale comestibile, asemănătoare unor cireșe, au un conținut remarcabil de Vitamina C,
dar și de Provitamina A, magneziu, niacină, potasiu, vitamina
B1, B2. Pudra de fructe din Acerola utilizată conține procentajul optim de 34% vitamina C.
ASCORBATUL DE CALCIU furnizează vitamina C și calciu, oferind astfel, doi nutrienți necesari organismului. Adaosul de săruri de calciu în acidul ascorbic reduce aciditatea acestuia, ceea
ce îl face mai ușor de digerat, iar vitamina C ajută la absorbția calciului și crește biodisponibilitatea acestuia. Ascorbatul
de calciu este alcalin și determină un pH neutru care ajută la

diminuarea disconfortului gastro-intestinal, având mai puține efecte adverse gastrice față de vitamina C clasică (acidul
ascorbic) și fiind mai bine tolerat de către persoanele sensibile la alimente acide.
MOD DE UTILIZARE: Adulți: 1-2 plicuri pe zi, de preferat în
timpul mesei. Conținutul unui plic se dizolvă în 200 ml de
apă și se bea imediat.
Vitamina C alcalină din Acerola conține un îndulcitor natural, extract din frunze de Stevia reabaudiana, cu zero calorii şi
zero indice glicemic și poate fi utilizat de persoanele diabetice.
ATENȚIONĂRI: Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă
variată și echilibrată și un mod de viață sănătos. În cazul unor
afecțiuni cronice sau al urmării unui tratament medicamentos, sfatul medicului este absolut necesar înaintea administrării acestui produs. Nu este recomandat persoanelor alergice la
oricare dintre componentele produsului. A nu se utiliza după
data de expirare înscrisă pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. A nu se lăsa la îndemâna
și la vederea copiilor mici. A se păstra la temperaturi sub 25°C,
în ambalajul original, ferit de umiditate şi lumină.
PREZENTARE:
Cutie pliantă de carton cu 10/20 de plicuri cu pulbere cu îndulcitor natural.
Producator și deținător notificare:
S.C. LABORATOARELE REMEDIA S.R.L.
Str. Păpuşoiului nr.2, sect.5, Bucureşti
Tel. 021.402.82.61, Fax 021.402.82.56
www.laboratoareleremedia.ro
www.greensugar.ro

