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סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברא צמחים

בשילוב תמציות צמחים

   C בשילוב תמציות צמחים500 מ״גויטמין
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 שילוב חכם וייחודי של ויטמינים, מינרלים ותמציות צמחים מרוכזות.
מהיום התוספים שלכם מקבלים משמעות חדשה לחיים.

WISE BLEND



ויטמין C הינו ויטמין מסיס במים, אשר יש לצרוך אותו במזון או כתוסף שכן הגוף אינו יודע 

לייצרו. הוויטמין משתתף בלמעלה מ-300 תהליכים ביולוגיים שונים בגוף. פעילותו החיונית ביותר 

של ויטמין ויטמין C של ברא מסדרת הוויטמינים והמינרלים, מכיל 500 מ”ג ויטמין C, בשילוב 

נוגדי חמצון ותמציות צמחים. הרכיבים הצמחיים מוסיפים מגוון טבעי של רכיבים המקיימים 

ביניהם יחסי גומלין שמגביר את עוצמת התכשיר.

מה מיוחד בוויטמין C של ברא?
Wise blend:  שילוב חכם וייחודי של ויטמינים, מינרלים וצמחים

קומפלקס C: מכיל 7 נוגדי חימצון עוצמתיים:
500 מ”ג ויטמין C שאינו חומצי )כסידן אסקורבט(

Phyllanthus emblica : אדפטוגן נוגד חמצון המכיל ריכוזים מהגבוהים ביותר של  ויטמין C בעולם הצומח
Rosa canina )רוז היפ(:  מקור טבעי לויטמין C ,E, חומצות שומן ושלל פוליפנולים וקרטנואידים נוגדי חמצון

אבץ פיקולינט: מינרל המשתתף בפעילות החיסונית
חומצה אלפא ליפואית: נוגד חמצון רב עוצמה ומסונתזת באופן טבעי בגוף
קוורציטין : נוגד חמצון עוצמתי, מצוי בבצל לסוגיו בכמויות גבוהות ובעירית

תרכובות פלבנואידים מהדרים: חומרי הצבע בצמח, שתפקידם לשמור על הצמח מפני נזקי חמצון
בעלי פעילות נוגדת חמצון חזקה ביותר

כמות הרכיב בטבליה שם הרכיב

)Calclum ascorbate(  שאינו חומצי  C ויטמין

 )Quercetin( קוורצטין

 )Alpha lipoic acid( חומצה אלפא-ליפואית

 )Phyllanthus emblica( פרי האמלה

 )Roza laevigata( רוז היפ

 )Citrus bioflavonoids( פלבנואידים מהדרים

 )Zinc picolinate( אבץ פיקולינט

500  מ”ג
50 מ”ג 
50 מ”ג

47.5 מ”ג
47.5 מ”ג
26 מ”ג

5 מ”ג
הוראות שימוש:

1-2 טבליות ליום עם מעט מים לפני הארוחות.

C מכיל: ויטמין
מכיל 7 נוגדי חימצון

כשר500  מ״ג 60  טבליות
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