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Laboratoria Polfa Łódź Witamina C Forte 1000 mg x 20 tabl
musujących
 

Cena: 6,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 20 tabl musujących

Postać Tabletki musujące

Producent POLFA ŁÓDŹ

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
regulator kwasowości: kwas cytrynowy, witamina C (kwas L-askorbinowy), substancja słodząca: sorbitol, regulator kwasowości:
wodorowęglan sodu, naturalny aromat cytrynowy, substancja słodząca: aspartam, substancja słodząca: sacharynian sodu, barwnik:
ryboflawina

Jedna tabletka zawiera:

1000 mg witaminy C (125% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Opakowanie zawiera 20 tabletek musujących (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Witamina C zawarta w preparacie:

pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, odpornościowego
wspomaga produkcję kolagenu i utrzymanie prawidłowej budowy i funkcji: kości, zębów, chrząstek, skóry i naczyń krwionośnych
bierze udział w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym

Szczególnie zalecany:

w okresie zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C (np. okres jesienno-zimowy) lub jej niedoboru
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w stanach zmęczenia i znużenia
w celu wsparcia prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego

Przeciwwskazania
Ostrożnie stosować u osób z kamicą nerkową, cukrzycą i chorobami krwi. Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem
preparatu powinny skonsultować się z lekarzem. Nie stosować u osób z fenyloketonurią.

Stosowanie
Zaleca się stosowanie 1 tabletki dziennie. Tabletkę rozpuścić w 200 ml (3/4 szklanki) wody.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić od światła i wilgoci.

Producent
Podmiot odpowiedzialny:
Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o.
ul. Aleje Jerozolimskie 142B,
02-305 Warszawa

Ważne informacje
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający. Witamina C w dawce powyżej 1000 mg może u osób
nadwrażliwych powodować łagodne dolegliwości żołądkowe. Zawiera źródło fenyloalaniny. Nie stosować u osób z fenyloketonurią.
Zawiera substancje słodzące.

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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