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Cewitan Witamina C 1000 mg x 15 kaps
 

Cena: 9,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 15 kaps

Postać Kapsułki

Producent POLSKI LEK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
kwas L-askorbinowy; żelatyna; substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; barwnik:
dwutlenek tytanu

1 tabletka zawiera:

Witamina C - 1000 mg (1250% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
16,5 g (15 kapsułek po 1,1 g)

Charakterystyka
Suplement diety Cewitan Witamina C 1000 mg kapsułki przeznaczony dla osób mających zwiększone zapotrzebowanie organizmu na
witaminę C. Preparat zawiera wysoką dzienną dawkę – 1000 mg witaminy C, która wpływa na wiele procesów zachodzących w naszym
organizmie.

pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i nerwowego
pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania: kości, zębów, chrząstek, skóry i
naczyń krwionośnych
pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u osób mających predyspozycje do tworzenia kamieni
nerkowych lub chorujących na kamicę nerkową.
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Stosowanie
Zaleca się spożywać 1 kapsułkę dziennie.
Sposób użycia: Kapsułkę należy połknąć i popić wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25st.C, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed światłem.

Producent
"Polski Lek" S.A., ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice

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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