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OLIMP Gold-Vit C 1000 cytrynowe 20 tabletek musujacych
 

cena: 13,75 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała układ nerwowy, układ odpornościowy

Działanie ochronne, wspomagające, wzmacniające

Opakowanie 20 sztuk

Postać tabletki musujące

Producent OLIMP LABORATORIES

Sposób aplikacji doustnie

Wskazania niedobór witamin, odporność, zmęczenie,
znużenie

Opis produktu
 

Opis:
Gold-Vit C 1000®, w postaci tabletek musujących, to wysoko i szybko przyswajalna dawka witaminy C w postaci PureWay-C® oraz
wygodne dawkowanie.Gold-Vit C 1000®, w postaci tabletek musujących, to wysoko i szybko przyswajalna dawka witaminy C w postaci
PureWay-C® oraz wygodne dawkowanie.

Gold-Vit C 1000®, w postaci tabletek musujących, szczególnie polecany osobom:
żyjącym w stresie,
aktywnym fizycznie – amatorsko i profesjonalnie,
palaczom,
pracującym fizycznie,
dążącym do utrzymania prawidłowej odporności, szczególnie w okresie jesienno-zimowym,
preferującym rozpuszczalną formę podania.
Gold-Vit C 1000® to innowacyjny i bezpieczny suplement diety zawierający maksymalną dawkę witaminy C, w postaci opatentowanej –
PureWay-C®, w wygodnej formie tabletek musujących.

Ze względu na wygodną formę podania Gold-Vit C 1000®, w postaci tabletek musujących, szczególnie polecany osobom mającym
trudności z połykaniem.

Organizm ludzki nie potrafi samodzielnie syntetyzować witaminy C, dlatego ważne jest, aby dostarczać ją wraz z pożywieniem,
ewentualnie w postaci suplementów diety.

Witamina C wpływa na prawidłową pracę układu odpornościowego, zmniejsza uczucia znużenia i zmęczenia oraz przyczynia się do
utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.

Witamina C, zawarta w Gold-Vit C 1000®, jest niezwykle istotna w wielu procesach biochemicznych i metabolicznych, zachodzących w
organizmie, w tym szczególnie w trakcie oraz po intensywnych ćwiczeniach i wysiłku fizycznym.
Intensywny wysiłek fizyczny sprawia, że w organizmie może dojść do wyraźnego spadku odporności, co może stać się pożywką dla
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bakterii i wirusów.
Warto wówczas zadbać o właściwą ilość witaminy C i dostarczyć ją organizmowi w możliwie najkrótszym czasie.

Składniki: 
substancja wypełniająca – sorbitol, mikrokapsułkowany kwas L-askorbinowy PureWay-C® ( kwas l-askorbinowy – witamina C,
bioflawonoidy cytrusowe, nośnik – kwasy tłuszczowe); regulatory kwasowości – kwas cytrynowy, węglany sodu; aromaty, substancje
słodzące – cyklaminian sodu, acesulfam K, sukraloza; nośnik (substancji słodzącej) – glikol polietylenowy.
Preparat zawiera substancje słodzące.

Zastosowanie:
Preparat przeznaczony: do stosowania w okresie obniżonej odporności organizmu (okres jesienno-zimowy), dla osób dorosłych
wykazujących zwiększone zapotrzebowanie na witaminę C (stres, palenie papierosów), polecany w szczególności dla osób
wykonujących ciężką pracę fizyczną, ćwiczących rekreacyjnie, jak i sportowców wyczynowych.

Dawkowanie:
Zalecana dzienna porcja: 1 tabletkę, rozpuścić w 200 ml wody. Najlepiej smakuje schłodzony.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Uwaga: preparatu nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek jego składnik. Osoby z kamicą nerkową
(szczawianową lub moczanową), zaburzeniami gospodarki żelaza (talasemia, hemochromatoza), kobiety w ciąży lub karmiące
stosowanie preparatu powinny skonsultować z lekarzem.
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