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NOW Foods Witamina C-1000 z bioflawonoidami x 250 kaps
 

Cena: 82,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 250 kaps

Postać Kapsułki

Producent NOW FOODS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Witamina C (w postaci kwasu L-askorbinowego); bioflawonoidy cytrusowe; rutyna w proszku (Sophora japonica); celuloza (otoczka
kapsułki); kwas stearynowy (pochodzenia roślinnego) – subst. wypełniająca; sole magnezowe kwasów tłuszczowych (pochodzenia
roślinnego) – subst. przeciwzbrylająca; krzemionka – subst. przeciwzbrylająca.

Zalecana do spożycia dzienna porcja (1 tabletka) zawiera:

Witamina C (w postaci kwasu L-askorbinowego) - 1000 mg (1250 % RWS)
Kompleks bioflawonoidów cytrusowych - 100 mg*
Rutyna w proszku (Sophora japonica) - 25 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość: 250 kapsułek wegetariańskich

Masa netto: 345 g

Charakterystyka
Preparat C-1000 dostarcza potężną dawkę tej witaminy o kluczowym znaczeniu, w połączeniu z bioflawonoidami, które wykazują
synergię wspomagając wykorzystanie witaminy C. Miliony ludzi na całym świecie przyjmują witaminę C ze względu na jej właściwości:

pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych, kości,
chrząstki, dziąseł, skóry, zębów
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego
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pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym
pomaga w regeneracji zredukowanej formy witaminy E
zwiększa przyswajanie żelaza

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Kobiety w ciąży, karmiące oraz osoby przyjmujące leki lub będące w stanie
chorobowym powinny skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie
Jako suplement diety przyjmować 1 kapsułkę dziennie, najlepiej przy posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
NOW Foods , Bloomingdale, IL 60108, USA
Wyłączny dystrybutor w Polsce:
PRO NATURA S.J., ul.Gen. Okulickiego 133D, Szczecin

Ważne informacje
W procesie produkcji nie użyto alergenów i składników: pszenicy, glutenu, soi, mleka, jaj, ryb, skorupiaków ani orzechów drzew.

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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