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Mono Witamina C x 50 tabl (Teva)
 

Cena: 7,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 tabl

Postać Tabletki

Producent TEVA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Mono Witamina C jest suplementem diety, przeznaczonym dla osób dorosłych i dzieci od 5 roku życia. Przyczynia się do uzupełnienia
witaminy C w organizmie podczas jej niedoborów lub zwiększonego zapotrzebowania (przeziębienia, infekcje wirusowe i bakteryjne,
trudno gojące się rany, rekonwalescencja, wysiłek fizyczny, nadwyrężona odporność organizmu). Mono Witamina C sprawdzi się też u
palaczy.

Suplement diety Mono Witamina C zawiera kwas askorbinowy, czyli witaminę C, tak ważną dla prawidłowego funkcjonowania
organizmu, układu nerwowego, odpornościowego i prawidłowego metabolizmu energetycznego. Nasz organizm nie wytwarza witaminy
C, dlatego musimy dostarczać odpowiednie jej ilości w diecie lub droga suplementacji. Mono Witamina C zawiera 200 mg tego związku.

Preparat Mono Witamina C dostępny jest w postaci tabletek, po 50 sztuk w opakowaniu.

Opis
Witamina C:

Wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego
Wspiera prawidłowy metabolizm energetyczny
Wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego

Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Cechy

200 mg witaminy C w zalecanej dziennej porcji

Składniki

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/mono-witamina-c-x-50-tabl-teva.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

witamina C (kwas L-askorbinowy), sacharoza, substancje wypełniające - celuloza, talk, substancja przeciwzbrylająca - talk, substancja
wiążąca - guma arabska (guma akacjowa), barwnik - kurkumina, substancje przeciwzbrylające - sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
dwutlenek krzemu, barwnik - żółcień chinolinowa, substancje glazurujące - opaglos 6000 white (szelak, wosk carnauba, wosk pszczeli
biały)

Wartości odżywcze Zawartość w 1 tabletce % RWS* Ogół populacji
Składniki
Witamina C 200 mg 250
*Referencyjne Wartości Spożycia

Stosowanie
Zalecana dzienna porcja: 1 tabletka

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przeciwwskazania
Ostrzeżenie: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut
zróżnicowanej diety. Żółcień chinolinowa może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Teva Operations Poland Sp. z o.o.

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.
 

Galeria
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