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Aliness Witamina C 500 mg microactive 12 h x 100 kaps
 

Cena: 41,19 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 kaps

Postać Kapsułki

Producent MEDICALINE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
Kwas L-askorbinowy (witamina C), otoczka substancji aktywnej: trójglicerydy o średniej długości łańcucha (MCT), wosk carnauba,
celuloza, otoczka kapsułki (substancja wiążąca: hydroksypropylometyloceluloza).

1 kapsułka zawiera:
Witamina C 500 mg (625%RWS)

RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
100 kapsułek vege (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Witamina C:
przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego
pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zębów, naczyń
krwionośnych, skóry, dziąseł, chrząstek, kości
przyczynia się do utrzymania prawidłowej funkcji układu odpornościowego w trakcie i po dużym wysiłku fizycznym
przyczynia się do ochrony składników komórki przed uszkodzeniem oksydacyjnym.
zwiększa wchłanianie żelaza niehemowego
przyczynia się do prawidłowego pozyskiwania energii w procesach metabolicznych
przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego
przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia
przyczynia się do prawidłowego przebiegu czynności psychicznych (psychologicznych)
pomaga w regeneracji zredukowanej formy witaminy E
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1-2 kapsułki dziennie, w trakcie posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią.

Producent
MedicaLine
Wyspiańskiego 8a
05-400 Otwock
www.aliness.pl

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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