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Ascorvita Max 1000 mg x 20 tabletek musujących
 

Cena: 9,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 tabl musujących

Postać Tabletki musujące

Producent NATUR PRODUKT

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Ascorvita Max to suplement diety w formie tabletek musujących o smaku cytrynowym, który zawiera 1000 mg witaminy C, a także
substancje dodatkowe takie jak cynk. Składniki zawarte w Ascorvita Max wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu
odpornościowego, a także przyczyniają się do zwiększonej ochrony komórek przed szkodliwym działaniem stresu oksydacyjnego.

Tabletki musujące Ascorvita Max zalecane są do stosowania głównie w okresie jesienno-zimowym, z którym związana jest zmniejszona
odporność organizmu. Produkt należy stosować również w okresie rekonwalescencji, zaburzeń wchłaniania witamin, krwotoków,
paradontozy i próchnicy. Ascorvita Max przeznaczone są do stosowania przez dorosłych oraz młodzież. Jedno opakowanie Ascorvita
Max zawiera 20 tabletek musujących o smaku cytrynowym.

Składniki
Substancja czynna: kwas askorbowy (Ascorbic acid).

Regulatory kwasowości: kwas cytrynowy i węglany sodu; kwas L-askorbinowy (witamina C); substancja wypełniająca: sorbitole; aromat;
cytrynian cynku; substancje słodzące: aspartam i acesulfam K; barwnik: ryboflawiny.

1 tabletka Ascorvita Max zawiera:

Witamina C: 1000 mg (1250% RWS*)
Cynk: 5 mg (50% RWS*)
Sód: 294,5 mg.

* RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
Zawartość opakowania: 20 tabletek musujących o smaku cytrynowym (brak masy netto na opakowaniu).
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Charakterystyka
Tabletki musujące Ascorvita Max to suplement diety o smaku cytrynowym, który zawiera odpowiednio wysoką ilość witaminy C (1000
mg w każdej tabletce), jak również cynk (5 mg w jednej tabletce), które są potrzebne naszemu organizmowi do prawidłowego
funkcjonowania układu odpornościowego, a także do ochrony komórek przed negatywnym działaniem stresu oksydacyjnego.

Ascorvita Max to produkt zalecany do stosowania szczególnie w okresie jesienno-zimowym oraz wiosennym, kiedy wiele osób zmaga
się z obniżoną odpornością i częstymi infekcjami. Zarówno witamina C, jak i cynk przyczyniają się do wspierania prawidłowej pracy
układu immunologicznego.

Tabletki musujące Ascorvita Max powinny być przyjmowane przez osoby, których dotyczy co najmniej jedna z poniżej wymienionych
sytuacji:

niedobór lub zwiększone zapotrzebowanie na witaminę C;
okres rekonwalescencji po przebytej chorobie;
zaburzenia wchłaniania składników odżywczych;
obniżona odporność organizmu;
częste krwotoki;
methemoglobinemia;
paradontoza;
próchnica.

Tabletki Ascorvita Max to produkt, który nie zawiera cukru, w związku z czym może być przyjmowany przez osoby zmagające się z
zaburzeniami gospodarki węglowodanowej.

Stosowanie
Tabletki musujące Ascorvita Max należy przyjmować zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce lub według zaleceń lekarza czy też
farmaceuty. Dawkowanie należy ustalać indywidualnie w zależności od objawów stopnia niedoboru witaminy C.

Dorośli i dzieci powyżej 12. roku życia: 1 tabletka dziennie, rozpuszczona w połowie szklanki wody lub soku.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki Ascorvita Max.

Przeciwwskazania
Tabletki Ascorvita Max nie powinny być przyjmowane przez osoby, u których występuje nadwrażliwość na którykolwiek ze składników
preparatu, a także u dzieci poniżej 12 roku życia. Co więcej, produkt nie powinien być stosowany u osób chorych na:

kamicę nerkową,
fenyloketonurię.

Co ważne, nie zaleca się stosować dawek wyższych niż 1 g u osób, u których występuje skłonność do dny moczanowej, a także u
chorych z cystynurią. Lek zawiera sorbitol, w związku z czym nie powinny go stosować osoby z dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Działania niepożądane
Ascorvita Max może powodować działania niepożądane, chociaż zawarty w nich kwas askorbowy jest na ogół dobrze tolerowany przez
organizm człowieka. W przypadku stosowania dawek większych niż 1 g na dobę przez dłuższy czas mogą pojawić się następujące
działania niepożądane:

dolegliwości żołądkowo-jelitowe;
wysypka skórna;
kamica dróg moczowych.

Producent
Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.
ul. Podstoczysko 30,
07-300 Ostrów Mazowiecka

Informacje dodatkowe
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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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