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Protego Witamina C 1000 150 g
 

Cena: 24,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 g

Postać Proszki

Producent SALVUM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Witamina C (kwas L-askorbinowy).

Zawartość w 1 porcji (1 płaska miarka):

Witamina C (kwas L-askorbinowy) - 1000 mg (1250% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
150 g

Charakterystyka
Suplement diety zawierający w swoim składzie 100% witaminy C bez dodatków. Witamina C wspomaga funkcjonowanie układu
odpornościowego.

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu. Produkt nie może być stosowany przez kobiety w
ciąży i karmiące. Osoby mające predyspozycje do tworzenia się kamieni nerkowych lub chorujące na kamicę nerkową powinny
skonsultować się z lekarzem przed spożyciem produktu.

Stosowanie
Należy wsypać 1 porcję (1 płaska miarka znajdująca się w opakowaniu) do naczynia a następnie dodać 200 ml wody lub innego płynu i
wymieszać. Spożyć 1 raz dziennie w trakcie posiłku.

Przechowywanie
Preparat przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed
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światłem.

Producent
Wyprodukowano w Polsce dla: Salvum Lab K. Kowaleczko, A. Lewandowski, D. Lewandowski, S. Zawadzki Sp. k. ul. Sobieskiego 53,
58-500 Jelenia Góra , ul. Sobieskiego 53

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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