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Olimp gold-vit C 1000 x 20 tabl musujących o smaku
cytrynowym
 

Cena: 13,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 tabl musujących

Postać Tabletki musujące

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

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.

1 tabletka zawiera:

PureWay-C® - 1111 mg*
w tym: witamina C - 1000 mg (1250% RWS)

Bioflawonoidy cytrusowe - 25 mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Charakterystyka
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.

Ważne informacje
Preparat zawiera substancje słodzące.

Stosowanie
1 tabletkę, rozpuścić w 200 ml wody. Najlepiej smakuje schłodzony.
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Przeciwwskazania
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.

Przechowywanie
Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, chronić od wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Masa netto
Zawartość: 20 tabletek musujących

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Nagawczyna 109c
39-200 Dębica

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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