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Ceviforte C 1000 x 30 kaps
 

Cena: 10,66 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent NOVASCON

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Ceviforte C 1000 to preparat rekomendowany w celu uzupełnienia codziennej diety w niezbędną dawkę witaminy C.
Produkt ten zalecany jest do stosowania w okresach obniżonej odporności organizmu, w tym przede wszystkim w okresie jesienno-
zimowym, w przypadku małej podaży witaminy C w diecie, jak również u osób, u których występuje zwiększone zapotrzebowanie na
witaminę C, w tym głównie u sportowców, palaczy oraz osób narażonych na nadmierny stres.

Ceviforte C 1000 to suplement diety w postaci kapsułek (w opakowaniu znajduje się 30 kapsułek), z których każda zawiera 1000 mg
witaminy C. Składnik ten wspiera prawidłową produkcję kolagenu, co pomaga w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania naczyń
krwionośnych, kości, chrząstek, dziąseł, skóry oraz zębów. Zmiana koloru zawartości kapsułki jest wynikiem naturalnych przemian
witaminy C i nie ma wpływu na jakość produktu.

Składniki
Witamina C (kwas L-askorbinowy), składniki otoczki: żelatyna, barwnik: dwutlenek tytanu, tlenki i wodorotlenki żelaza.
1 kapsułka zawiera: witamina C 1000 mg (1250%)*.
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
33,57 g - 30 kapsułek po 1119 mg

Charakterystyka
Ceviforte C 1000 to suplement diety, który uzupełnia codzienną dietę w witaminę C. Preparat ten jest zalecany do stosowania w
następujących sytuacjach:
okres obniżonej odporności organizmu (okres jesienno-zimowy);
zbyt niska podaż witaminy C;
u osób, u których występuje zwiększone zapotrzebowanie na witaminę C, w tym m.in. u sportowców, osób narażonych na stres oraz
palących papierosy.
W preparacie Ceviforte C 1000 zawarta jest witamina C (jedna tabletka zawiera 1000 mg witaminy C), która jest pomocna w

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/ceviforte-c-1000-x-30-kaps.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowieka, w tym m.in.:

w prawidłowej produkcji kolagenu, co pozwala zapewnić odpowiednie funkcjonowanie naczyń krwionośnych, kości, chrząstki,
dziąseł, skóry i zębów;
utrzymaniu prawidłowego metabolizmu energetycznego;
prawidłowym działaniu układu nerwowego i odpornościowego;
wspieraniu organizmu w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych;
w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym;
w redukcji uczucia zmęczenia oraz nadmiernego znużenia.

Przeciwwskazania
Tabletki Ceviforte C 1000 nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Należy zachować ostrożność u osób mających predyspozycje do tworzenia się kamieni nerkowych lub chorujących na kamicę nerkową.
W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie
Tabletki Ceviforte C 1000 należy przyjmować zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce lub według zaleceń lekarza czy też
farmaceuty. Zalecane dzienne spożycie, o ile lekarz nie zaleci inaczej, wynosi 1 tabletka Ceviforte C 1000 dziennie. Preparat należy
przyjmować podczas posiłku. Kapsułkę należy połknąć, a następnie popić dużą ilością wody. Nie zaleca się przekraczać zalecanej
dziennej porcji tabletek Ceviforte C 1000.
W celu utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy pamiętać o tym, by stosować zróżnicowaną dietę oraz prowadzić zdrowy tryb
życia. Tabletki Ceviforte C 1000 nie powinny stanowić zamiennika zróżnicowanej diety.

Przechowywanie
Tabletki Ceviforte C 1000  należy przechowywać w suchym miejscu, niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Produkt należy
przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25 °C) oraz chronić przed działaniem światła i wilgoci.

Producent
Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

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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