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Olimp gold-vit C 2000 shot x 1 ampułka (25 ml) o smaku
cytrynowym
 

Cena: 7,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 25 ml

Postać Płyny doustne

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
stabilizator – maltitole; woda, cukier, 7% PureWay-C® (kwas L-askorbinowy – witamina C, bioflawonoidy cytrusowe), naturalny aromat
cytrynowy z innymi naturalnymi aromatami, substancja konserwująca – kwas sorbowy; substancje słodzące – acesulfam K, sukraloza.

1 ampułka (25 ml) zawiera:

Witamina C (z PureWay- C)® - 2000 mg (2500% RWS)
Bioflawonoidy cytrusowe (z PureWay-C® ) - 50 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Charakterystyka
Przeznaczenie: dla osób dorosłych wykazujących zwiększone zapotrzebowanie na witaminę C. Polecany szczególnie dla osób dążących
do utrzymania prawidłowej odporności, narażonych na stres, palących papierosy, a także dla osób aktywnych fizycznie.

Stosowanie
Zalecana dzienna porcja i sposób użycia: 1 ampułka (25 ml); zawartość ampułki spożyć po posiłku głównym. Przed użyciem
wstrząsnąć. Najlepiej smakuje schłodzony.

Przeciwwskazania
Preparatu nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek jego składnik. Osoby z kamicą nerkową (szczawianowa lub
moczanowa), zaburzeniami gospodarki żelaza (talasemia, hemochromatoza), kobiety w ciąży lub karmiące, stosowanie preparatu
powinny skonsultować z lekarzem. Nie należy spożywać innych preparatów zawierających witaminę C. Spożycie w nadmiernych
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ilościach (przekroczenie porcji dziennej) może mieć efekt przeczyszczający. W przypadku objawów ze strony układu pokarmowego
przerwać stosowanie.

Przechowywanie
Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed
działaniem promieni słonecznych.

Masa netto
Objętość netto: 25 ml

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Nagawczyna 109c
39-200 Dębica

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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