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Ascorvita MAX, 30 tabletek powlekanych witamina C
 

cena: 18,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 30 tabletek

Postać tabletki powlekane

Producent Zdrovit

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

Acidum ascorbicum

Zastosowanie odporność

Opis produktu
 

Tabletka Ascorvita MAX zbudowana jest z dwóch warstw.

Pierwsza warstwa charakteryzuje się szybkim uwalnianiem witaminy C.

Druga warstwa charakteryzuje się przedłużonym uwalnianiem witaminy C. Dzięki temu witamina C utrzymuje się w organizmie przez
kilka godzin, utrzymując się na stałym poziomie.

Preparat nie zawiera laktozy ani gluteny, odpowiedni dla wegetaian.

Wskazania

Preparat Ascorvita MAX jest przeznaczony dla osób dorosłych.

Działanie

Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, przyczynia się do utrzymania prawidłowego
metabolizmu energetycznego, pomaga wraz z cynkiem w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Witamina D i cynk pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

1 tabletka. Popić wodą. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Skład
Składniki: 1 tabletka
Witamina C: 1000 mg (1250% RWS*)
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 Witamina D: 50 µg (1000% RWS*)
Cynk: 10 mg (100% RWS*)

*RWS – referencyjna wartość spożycia

Składniki: kwas L-askorbinowy (witamina C), substancje wypełniające: celuloza mikrokrystaliczna i hydroksypropylometyloceluloza,
cholekalcyferol (witamina D), tlenek cynku, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik: ryboflawiny.

Uwagi do stosowania

Suplementy diety nie zastępują zrównoważonego sposobu żywienia i zdrowego trybu życia.

Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Przeznaczony dla osób dorosłych. Nie stosować u osób mających predyspozycje do tworzenia kamieni nerkowych lub chorujących na
kamicę nerkową.

Najlepiej spożyć przed końcem: data i numer partii podane na spodzie opakowania.

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Chronić przed wilgocią.

Zawartość:

30 tabletek powlekanych

Producent / Podmiot odpowiedzialny: NATUR PRODUKT PHARMA
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