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XeniVIT bio Witamina C 1000 x30 kapsułek
 

Cena: 13,96 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

XENICO PHARMA

Postać kapsułki

Substancja
czynna

bioflawonoidy, dzika róża, piperyna, witamina
C

Typ produktu suplement diety

Właściwości bez cukru / dla cukrzyków, produkt wegański
/ dla wegan

Opis produktu
 

XeniVIT bio Witamina C 1000 to preparat zawierający w jednej kapsułce 1000 mg witaminy C pochodzącej z różnych źródeł (czysta oraz
naturalna witamina C). Charakteryzuje się wysoką przyswajalnością i absorpcją, zawiera unikatową kombinację składników w postaci
Formuły BRCTM, którą tworzą: witamina C (kwas L-askorbinowy), ekstrakt z dzikiej róży (naturalne źródło witaminy C) oraz ekstrakt z
gorzkiej pomarańczy zawierający bioflawonoidy cytrusowe. Dodatkowo wzbogacony o BIOPERINE®, która posiada dodatkowe
właściwości przeciwutleniające, korzystnie wpływa na funkcjonowanie organizmu oraz pełni rolę aktywatora podczas wchłaniania
witaminy C.

Preparat przeznaczony jest dla osób dorosłych, w czasie zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C – szczególnie w okresie
jesienno-zimowym. Rekomendowany sportowcom, osobom pracującym fizycznie, narażonym na stres i palącym papierosy.

Vcaps® to specjalistyczne, opatentowane kapsułki roślinne wyprodukowane z HPMC (celulozy roślinnej) i wody – bez konserwantów i
żelatyny. Polecane dla vegan oraz wegetarian.

Składniki:

witamina C (kwas L-askorbinowy), hydroksypropylometyloceluloza (HPMC) – kapsułka roślinna Vcaps®, ekstrakt z owoców dzikiej róży
(Rosa canina) standaryzowany na 70% witaminy C, ekstrakt z gorzkiej pomarańczy (Citrus aurantium) standaryzowany na 90%
bioflawonoidów, BIOPERINE® ekstrakt z czarnego pieprzu, standaryzowany na 95% piperyny.

Zawartość składników w przeliczeniu na dzienną porcję – 1 kapsułkę:

SKŁADNIK 1 kapsułka % referencyjna wartość spożycia (RWS)

Ekstrakt z owoców dzikiej róży, w tym Witamina
C

100 mg
70 mg

–
87,5%
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Ekstrakt z gorzkiej pomarańczy, w tym:
Bioflawonoidy cytrusowe

10 mg
9 mg

–
–

Witamina C 930 mg 1162,5%

BIOPERINE® ekstrakt z czarnego pieprzu,
w tym: piperyna

1 mg
0,95 mg

–
–

Zalecane dzienne spożycie:

spożywać 1 kapsułkę w porze najbardziej oddalonej od posiłków zawierających owoce, warzywa lub inne źródła naturalnej witaminy C
popijając dużą ilością wody.

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

XENICO PHARMA Sp. z o.o.
ul. Białowieska 91B
54-234 Wrocław
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