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Vitaminum C 1000 OptiMusss x 20 tabl musujących
 

Cena: 11,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 20 tabl musujących

Postać Tabletki musujące

Producent AMS PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, wodorowęglan sodu; witamina C (kwas L- askorbinowy); substancja wypełniająca: sorbitol;
substancje przeciwzbrylające: glikol polietylenowy, poliwinylopirolidon; aromaty; substancje słodzące: cyklaminian sodu, sacharynian
sodu; barwnik: beta-karoten; sok cytrynowy (0,4%) odtworzony z suszonego soku cytrynowego.

Produkt może zawierać śladowe ilości laktozy (z mleka)

1 tabletka zawiera:

Witamina C - 1000 mg (1250% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość: 20 tabletek musujących 9brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Vitaminum C 1000 OptiMusss to tabletki musujące o smaku cytrynowym.

Nie zawiera cukru. Może być stosowany przez diabetyków.
Zawiera sok cytrynowy.
Produkt przeznaczony dla osób dorosłych w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C.
Witamina C pomaga w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, w prawidłowej produkcji kolagenu
w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych, kości, chrząstki, dziąseł, skóry i zębów. Pomaga w
ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować w kamicy nerkowej.

Stosowanie
1 tabletka dziennie. Rozpuścić jedna tabletkę w szklance (200 ml) chłodnej wody.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Chronić od wilgoci i światła.

Producent
AMS Pharma Sp. z o.o.,
ul. Wierzbowa 21/35,
15-743 Białystok

Ważne informacje
Nie zawiera cukru. Może być stosowany przez diabetyków. Zawiera substancje słodzące.

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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