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Ascorvita Max x 30 tabl
 

Cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent NP PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Ascorvita Max w postaci tabletek z witaminą C, witaminą D i cynkiem jest produktem o zmodyfikowanym czasie
rozpadu, który umożliwia stopniowe uwalnianie kwasu askorbinowego i tym samym utrzymanie go na stałym poziomie w organizmie
przez długi czas. Tabletki wspomagają odporność organizmu w stanach zwiększonego zapotrzebowania na dane składniki, jednak
podstawą dbałości o kondycję zdrowotną organizmu powinna pozostawać zbilansowana dieta i zdrowy tryb życia. Formuła suplementu
diety jest pozbawiona laktozy i glutenu, poza tym jest to produkt odpowiedni dla wegetarian.

Na co jest Ascorvita Max? Wskazaniem do stosowania suplementu od Natur Product Pharma jest uzupełnienie zdrowej diety w kwas
askorbinowy (witaminę C). W skład suplementu diety wchodzi najwyższa możliwa w suplementach dawka witaminy C (1000 mg), a
oprócz tego cynk oraz witamina D.

Witamina C wspiera odporność organizmu, a przy tym wspomaga ochronę antyoksydacyjną komórek oraz właściwe funkcjonowanie
układu nerwowego. Dodatkowo przyczynia się do redukcji uczucia zmęczenia i znużenia, a także wspomaga funkcje psychologiczne.
Witamina D wspomaga natomiast pracę układu odpornościowego i wraz z cynkiem wspiera kondycję kości. Oprócz tego cynk
wspomaga syntezę białek oraz metabolizm kwasów tłuszczowych i węglowodanów. Na uwagę zasługuje specjalna budowa tabletek
Ascorvita Max. Są one złożone z dwóch warstw, co nie jest przypadkowe. Pierwsza z nich szybko dostarcza witaminę C do organizmu,
natomiast druga wyróżnia się przedłużonym uwalnianiem, dzięki czemu umożliwia utrzymanie wysokiego poziomu witaminy C w
organizmie przez kilka godzin.

W opakowaniu znajduje się 30 tabletek Ascorvita Max. W skład 1 tabletki wchodzi 1000 mg (1250% RWS) witaminy C oraz 50 µg
(1000% RWS) witaminy D, a poza tym 10 mg (100% RWS) cynku i składniki pomocnicze.
Składniki pomocnicze suplementu diety Ascorvita Max to celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropylometyloceluloza, a także sole
magnezowe kwasów tłuszczowych oraz ryboflawiny. Stosując suplement diety Ascorvita Max, należy przestrzegać rekomendowanego
przez producenta dawkowania, chyba że lekarz wskaże inaczej.
Zalecane dawkowanie Ascorvita Max to 1 tabletka dziennie, popijana odpowiednią ilością wody. Pacjent nie powinien przekraczać
wskazanej dawki dziennej produktu. Zarówno niedobory, jak i nadmiar witamin w organizmie mogą być niekorzystne dla jego kondycji
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zdrowotnej.

Nie każdy pacjent powinien stosować suplement diety Ascorvita Max. Przeciwwskazania obejmują nadwrażliwość na którykolwiek ze
składników preparatu. Należy też pamiętać, że Ascorvita Max nie zastąpi zdrowej diety i zdrowego trybu życia i nie powinna być
traktowana jako ich zamiennik, gdyż jest suplementem diety i może je wyłącznie uzupełniać. Produkt wymaga także prawidłowego
sposobu przechowywania – w temperaturze pokojowej, najlepiej w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Zaleca się również, aby
przechowywać go, zabezpieczając w taki sposób, aby dzieci nie miały do niego dostępu.

Składniki
Kwas L-askorbinowy (witamina C), substancje wypełniające: celuloza mikrokrystaliczna i hydroksypropylometyloceluloza,
cholekalcyferol (witamina D), tlenek cynku, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik: ryboflawiny.

1 tabletka zawiera:
witamina C 1000 mg (1250% RWS)
witamina D 50 µg (1000% RWS)
Cynk 10 mg (100% RWS)

RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Przechowywanie
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

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

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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