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Cewitan Witamina C 1000 mg x 60 kaps
 

Cena: 26,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent POLSKI LEK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Cewitan Witamina C 1000 mg w postaci kapsułek jest preparatem o wysokiej zawartości kwasu L-askorbinowego,
który stosuje się wspomagająco przy zdrowej diecie w celu pokrycia codziennego zapotrzebowania organizmu na ten związek. Właściwy
poziom witaminy C w organizmie jest istotny nie tylko dla funkcjonowania układu odpornościowego, ale i wielu innych układów. Cewitan
Witamina C 1000 mg od Polski Lek może stanowić dopełnienie pełnowartościowej diety w okresach zwiększonego zapotrzebowania na
witaminę C, ale nie powinna być traktowana jako zamiennik zdrowego odżywiania.

Na co jest Cewitan Witamina C 1000 mg? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie zróżnicowanej diety w
witaminę C, jeśli dostarczana z pożywieniem witamina C jest niewystarczająca, aby pokryć zwiększone dzienne zapotrzebowanie
organizmu. Preparat w swoim składzie zawiera wysoką dawkę witaminy C, uzupełniając w organizmie jej ewentualne niedobory i
jednocześnie przeciwdziałając ich poważnym skutkom. Właściwy poziom witaminy C w organizmie ważny jest dla wielu układów.
Witamina C wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego, a także wspomaga pracę układu nerwowego. Oprócz tego witamina C
przyczynia się do produkcji kolagenu, co znów jest ważne, jeśli chodzi o prawidłowy skład i funkcjonowanie naczyń krwionośnych,
zębów, kości i chrząstek. Dodatkową funkcją witaminy C jest przyczynianie się do ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym.

W opakowaniu o masie netto 66 g znajduje się 60 kapsułek Cewitan Witamina C 1000 mg. W skład 1 kapsułki wchodzi 100 mg (1250%
RWS) witaminy C, a także składniki pomocnicze. Zaliczyć można do nich żelatynę, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, a oprócz
tego dwutlenek krzemu oraz dwutlenek tytanu. Produkt należy stosować po wcześniejszym zapoznaniu się z jego ulotką lub danymi na
opakowaniu. Zaleca się stosowanie 1 kapsułki Cewitan Witamina C 1000 mg dziennie, połykając ją w całości i popijając odpowiednią
ilością wody.

Witamina C jest rozpuszczalna w wodzie, a jej nadmiar usuwany jest z organizmu wraz z moczem, co jednak nie oznacza, że suplement
można przyjmować w dawkach przekraczających zalecenia podane na opakowaniu czy też zalecenia lekarza. Nie każdy pacjent
powinien ponadto przyjmować suplement diety Cewitan Witamina C 1000 mg. Przeciwwskazaniem do jego stosowania jest
nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Suplement diety nie powinien być też stosowany u pacjentów, którzy mają
predyspozycje do tworzenia kamieni nerkowych czy też u osób, które chorują na kamicę nerkową.
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Cewitan Witamina C 1000 mg jest suplementem diety, więc nie powinien być traktowany jako substytut zróżnicowanej diety czy też
zdrowego trybu życia. Bardzo istotne jest też prawidłowe przechowywanie tego suplementu diety, w tym chronienie go przed światłem i
wilgocią, a także działaniem temperatury wyższej niż 25°C. Oprócz tego należy suplement diety Cewitan Witamina C 1000 mg
zabezpieczyć, aby był niewidoczny i niedostępny dla najmłodszych dzieci.

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
66 g (60 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

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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