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C-Vitum 1000 24 tabletki musujące
 

cena: 7,32 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała układ nerwowy, układ odpornościowy

Działanie ochronne, wspomagające, wzmacniające

Opakowanie 24 sztuki

Postać tabletki

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Sposób aplikacji doustnie

Wskazania niedobór minerałów, niedobór witamin,
osłabienie, zmęczenie, znużenie

Opis produktu
 

Opis:
C-Vitum witamina C 1000 mg plus cynk to suplement dietyzawierający witaminę C (1000 mg) oraz cynk. Preparat w postaci tabletek
musujących.

Suplement diety C-Vitum to aż 1000 mg kwasu L-askorbinowego w jednej kapsułce, co daje 1250% dziennego zapotrzebowania na
witaminę C.
Nasz suplement diety został dodatkowo wzbogacony w 10 mg cynku, w rezultacie daje to 100% referencyjnej wartości spożycia.
Wystarczy 1 tabletka musująca dziennie, dlatego nasz suplement diety jest tak wygodny w stosowaniu.

Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowej równowagi kwasowo-zasadowej.
Ponadto witamina C i cynk pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym oraz przyczyniają się do utrzymania
prawidłowego metabolizmu energetycznego.

Składniki:
kwas L-askorbinowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, regulator kwasowości: wodorowęglan sodu, substancja wiążąca: sorbitole,
glukoza, glukonian cynku, koncentrat buraka czerwonego, aromat naturalny, substancja wiążąca: glikol polietylenowy, substancja
słodząca: sukraloza, barwnik: ryboflawiny.

Zastosowanie:
preparat polecany jest osobom dorosłym w celu uzupełnienia diety w witaminę C oraz cynk. Polecany jest zwłaszcza w okresie jesienno-
zimowym oraz w okresie przesilenia wiosennego.

Sposób użycia:
1 tabletkę musującą rozpuścić w 200 ml chłodnej wody.

Zalecane spożycie:
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1 tabletka musująca dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Spożycie w nadmiernych ilościach
może mieć efekt przeczyszczający. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego tryby życia.

Dzienna porcja (1 tabletka musująca) zawiera:
1000 mg witaminy C (1250%*) oraz 10 mg cynku (100%*).
*% referencyjnej wartości spożycia
UWAGA! Nie stosować u osób mających predyspozycje do tworzenia kamieni nerkowych lub chorujących na kamicę nerkową.

Przechowywanie:
przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym, nienasłonecznionym miejscu, w temperaturze pokojowej. Suplementy
diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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