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Olimp, Gold-Vit C 1000 Forte, 60 kapsułek
 

Cena: 35,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

OLIMP LABORATORIES

Opis produktu
 

Olimp Gold-Vit C Forte 1000 mg - 60 kapsułek
Gold-Vit C 1000 Forte to suplement diety zawierający witaminę C nowej generacji PureWay-C w zwiększonej dawce. PureWay-C
opatentowana forma witaminy C - mikrokspułkowany kompleks kwasu L-askorbinowego i naturalnych wosków roślinnych
(tłuszczowych metabolitów) - przyjazna dla żołądka, wspomagająca układ odpornościowy, wzbogacona bioflawonoidami cytrusowymi.

Przeznaczenie: 

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

Informacja żywieniowa 1 kapsułki:

PureWay- C® - 1111 mg

w tym:

Witamina C  - 1000 mg (1250%*)

Bioflawonoidy cytrusowe (z PureWay-C® ) - 25 mg
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*%RWS Referencyjne Wartości Spożycia

Składniki:

Mikrokapsułkowany kompleks PureWay-C® (kwas L-askorbinowy – witamina C, bioflawonoidy cytrusowe), substancja wypełniająca –
celuloza mikrokrystaliczna; substancje przeciwzbrylające – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; kapsułka –
żelatyna.

Zalecana porcja dzienna:

1 kapsułka raz dziennie po posiłku głównym lub inaczej po konsultacji z lekarzem.

Ważne:

Osoby z kamica nerkowa (szczawianowa lub moczanowa), zaburzeniami gospodarki żelaza (talasemia, hemochromatoza),
kobiety w ciąży lub karmiące stosowanie preparatu powinny skonsultować z lekarzem.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej 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.

Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych opakowaniach.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Przed zastosowaniem preparatu zapoznaj się z ulotka!

Producent: Olimp Laboratories Sp. z o.o., Dębica.
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