
 
Apteka Dyżurna

11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

  

Gold-Vit C 1000 forte, 30 kaps odporność
 

cena: 25,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka 1000 mg

Opakowanie 30 sztuk

Postać kapsułki

Producent Olimp

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

Acidum ascorbicum

Zastosowanie Witaminy

Opis produktu
 

Wskazania

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, sportowców wyczynowych, jak i ćwiczących rekreacyjnie.

Działanie

Gold-Vit C 1000 Forte to suplement diety zawierający witaminę C nowej generacji PureWay-C w zwiększonej dawce. PureWay-C to
opatentowana forma witaminy C mikrokapsułkowany kompleks kwasu L-askorbinowego i naturalnych wosków roślinnych
(tłuszczowych metabolitów) – przyjazna dla żołądka, wspomagająca układ odpornościowy, wzbogacona bioflawonoidami cytrusowymi.

Witamina C jest niezbędna dla naszego organizmu, ponieważ:

organizm nie jest w stanie jej sam produkować,

przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, wzmacniając naturalną odporność organizmu,

wpływa także na zachowanie prawidłowej pracy układu immunologicznego w trakcie oraz po intensywnych ćwiczeniach fizycznych
(korzystny efekt uzyskuje się stosując dawkę 200 mg oprócz zalecanego dziennego spożycia witaminy C),

jest niezwykle istotna w wielu procesach biochemicznych i metabolicznych,

przyczynia się do normalnego tworzenia kolagenu i dzięki temu prawidłowego funkcjonowania kości, zębów, chrząstek, dziąseł, skóry i
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 naczyń krwionośnych,

pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Gold-Vit C 1000 Forte to wysoko przyswajalne źródło witaminy C w zwiększonej dawce, którew połączeniu z ekstraktem bioflawonoidów
cytrusowych tworzy unikalny, najwyższej jakości kompleks witaminy C PureWay-C.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

1 kapsułka raz dziennie po posiłku głównym, popijając dużą ilością wody lub inaczej po konsultacji z lekarzem.

Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Skład

Mikrokapsułkowany kwas L-askorbinowy PureWay-C (wit. C), bioflawonoidy cytrusowe, substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe
kwasów tłuszczowych; substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna; kapsułka (składniki otoczki – żelatyna, barwnik: E 171).

Uwagi do stosowania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Osoby z kamicą nerkową (szczawianową lub moczanową), zaburzeniami gospodarki żelaza
(talasemia, hemochromatoza), kobiety w ciąży lub karmiące stosowanie preparatu powinny skonsultować z lekarzem. przechowywać w
suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej , w szczelnie zamkniętych opakowaniach.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Zawartość:

Opakowanie zawiera 30 kapsułek.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: OLIMP LABORATORIES

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C
 

Parametry

Wybierz moc 1000 mg (0,00 PLN)
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