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

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

 

 

Puritan's Pride Super C - 1000 Complex x 100 tabl
 

Cena: 76,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 120 tabl

Postać Tabletki

Producent PURITAN'S PRIDE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Kwas L-askorbinowy (witamina C), bioflawonoidy cytrusowe, rutyna, hesperydyna, dzika róża, acerola, lucerna, jęczmień zwyczajny,
substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, substancja wiążąca: fosforan diwapniowy, substancje przeciwzbrylające: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, kwas stearynowy.

1 tabletka zawiera:

Witamina C (Kwas L-askorbinowy - 1 g) 1000 mg (1250%RWS)
Bioflawonoidy cytrusowe (ze skórki pomarańcza) 100 mg*
Rutyna 50 mg*
Hesperydyna (ze skórki pomarańcza) ( Citrus sinensis ) 25 mg*
Dzika róża 4 mg*
Acerola (Malpighia glabra ) (owoc) 1 mg*
Lucerna (Medicago sativa ) 1 mg*
Jęczmień zwyczajny (Hordeum vulgare ) 1 mg*

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
148 g

Charakterystyka

Witamina C:
pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia
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prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych, kości, chrząstki, dziąseł, skóry, zębów
przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego
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
Okres ciąży i karmienia piersią, nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.

Stosowanie
Stosować jedną (1) tabletkę dziennie, najlepiej podczas posiłku.

Przechowywanie
W miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Przechowywać w suchym miejscu, unikać nadmiernego ciepła. Nie używać, jeśli uszczelka
pod korkiem jest uszkodzona lub jej brakuje.

Producent
Puritan's Pride,
INC. Oakdale,
NY 11769 U.S.A.

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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