NOTIFICAT DE SNPMAPS NR. AA 12090 / 2018
Deținător notificare și Producător: COSMO PHARM SRL www.cosmopharm.eu
București, Bd. Corneliu Coposu nr. 5 bl. 103 ap. 74 tel.: 021/320.44.33
Produs certi cat într-un sistem de management ISO9001; ISO14001; ISO22000
ASIGURAȚI-VĂ
CĂ SIGILIUL
ESTE INTACT
Cantitate Netă: 88,75 g
Lot nr.:
A se consuma,
de preferinţă,
înainte de sfârșitul:

COSMO PHARM®

PREMIUM

ACEROLA
C 500

Supliment alimentar

20 tablete masticabile

INGREDIENTE (4.437,33 mg/1 tabletă masticabilă) : fructoză și dextroză (îndulcitori);
vitamina C / acid ascorbic filmat (3% hidroxipropilmetilceluloză) – 500 mg (625% VNR*);
agenţi antiaglomeranţi: acid stearic, dioxid de siliciu, stearat de magneziu vegetal;
complex bioflavonoid citric “50” din fructe de Lămâi (Citrus limon), cu minimum 50%
bioflavonoide – 100 mg; aromă naturală de zmeură; pulbere din suc de fructe de Coacăznegru (Ribes nigrum) – 25 mg; pulbere din fructe de Măceș (Rosa canina) – 25 mg; extract
apos (maltodextrină) din fructe de Acerola (Malpighia punicifolia), cu 25% vitamina C –
20 mg; pulbere de rutin din muguri florali de Salcâm-japonez (Sophora japonica) – 5 mg.
(*Valoare Nutriţională de Referinţă cf. Regulament 1169/2011). Nu conţine alergeni. Valori
nutriţionale: 55,81 kj/ 13,352 kcal / tb. Fără zahăr. Cu îndulcitori.

ACȚIUNI: Vitamina C contribuie la: funcţionarea normală
a sistemelor imunitar și nervos, protejarea celulelor
împotriva stresului oxidativ, reducerea oboselii și
extenuării, menţinerea sănătăţii psihice, metabolismul
energetic normal.Coacăz-negru: susţine sănătatea
tractului respirator; Măceș: contribuie la apărarea naturală
a organismului/ susţine sistemul imunitar/ contribuie la
starea de bine/ susţine digestia/ contribuie la funcţionarea
normală a tractului intestinal.
MOD DE UTILIZARE: Se mestecă o tabletă pe zi. Suplimentele

alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un mod de viață sănătos. A nu se
depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea
copiilor mici. Nerecomandat persoanelor alergice la oricare dintre ingredientele produsului.
Produsul conține ingrediente provenite din surse naturale, pot exista variații organoleptice
de la un lot la altul, fără a afecta caracteristicile produsului.
CONDIȚII DE PĂSTRARE: la temperatura camerei, la loc ferit de lumină și umiditate.

