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Vitaminum C 1000 mg Strong x 30 kaps
 

Cena: 6,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent STARPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Vitaminum C 1000 mg Strong w postaci kapsułek jest produktem od Starpharma, który przeznaczony jest do
codziennego stosowania. Na co jest Vitaminum C 1000 mg Strong? Wskazaniem do stosowania suplementu jest uzupełnienie diety w
witaminę C. Jest to witamina rozpuszczalna w wodzie, która nie jest samodzielnie syntetyzowana przez organizm, stąd należy
dostarczać ją w odpowiednich dawkach z zewnątrz. Niedobory witaminy C mogą negatywnie odbić się na funkcjonowaniu organizmu,
dlatego w przypadku trudności z pokryciem samą dietą większego zapotrzebowania organizmu na ten składnik pomocna może okazać
się suplementacja. W składzie suplementu diety Vitaminum C 1000 mg Strong znajduje się wysoka dawka witaminy C, co może
wspomóc organizm przy większym zapotrzebowaniu.

Witamina C wspomaga pracę układu odpornościowego i układu nerwowego, a oprócz tego wspiera ochronę komórek przed stresem
oksydacyjnym. Witamina C zawarta w Vitaminum C 1000 mg Strong przyczynia się również do utrzymania odpowiedniego metabolizmu
energetycznego, a oprócz tego wspiera produkcję kolagenu, który jest istotnym składnikiem naczyń krwionośnych, skóry, chrząstek,
kości, zębów i dziąseł. Funkcją suplementu diety Vitaminum C 1000 mg Strong jest również przyczynianie się do redukcji zmęczenia i
znużenia, a także wspomaganie przyswajania żelaza.

W opakowaniu znajduje się 30 kapsułek Vitaminum C 1000 mg Strong. W skład 1 kapsułki suplementu diety wchodzi 1000 mg (1250%
RWS) witaminy C. Skład suplementu diety uzupełniają substancje pomocnicze, czyli żelatyna wołowa, dwutlenek krzemu, sole
magnezowe kwasów tłuszczowych oraz celuloza mikrokrystaliczna. Suplement diety Vitaminum C 1000 mg Strong należy stosować,
przestrzegając zaleceń producenta. Rekomendowane dawkowanie Vitaminum C 1000 mg Strong to 1 kapsułka dziennie, popijana
odpowiednią ilością wody. Nie należy przekraczać wskazanej dawki dziennej suplementu diety. 1 opakowanie prawidłowo stosowanego
suplementu diety Vitaminum C 1000 mg Strong powinno wystarczyć na około 1 miesiąc suplementacji.

Vitaminum C 1000 mg Strong jest suplementem diety, który nie powinien być stosowany przez każdego, gdyż ma również 
przeciwwskazania. Produkt nie powinien być stosowany w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników. Nie należy
stosować go również, jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią. Suplement diety Vitaminum C 1000 mg Strong jest przeciwwskazany
u osób, które zmagają się z kamicą nerkową lub mają predyspozycje do powstawania kamieni nerkowych.
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Suplement diety Vitaminum C 1000 mg Strong nie powinien być traktowany jako substytut zdrowej diety czy zdrowego trybu życia,
ponieważ nie jest w stanie ich zastąpić. Produkt nie może być też stosowany w dawkach większych od rekomendowanych. Wszystkie
suplementy diety, w tym również Vitaminum C 1000 mg Strong, powinny być przechowywane w taki sposób, aby były niewidoczne i
niedostępne dla dzieci. Kapsułki należy przechowywać w temperaturze pokojowej, zapewniając im ochronę przed światłem.

Składniki
witamina C ((kwas L-askorbinowy); żelatyna wołowa (otoczka kapsułki); substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, sole
magnezowe kwasów tłuszczowych; substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna

1 kapsułka zawiera:

Witamina C - 1000 mg (1250% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość: 30 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i układu odpornościowego i w ochronie komórek przed
stresem oksydacyjnym. Pomaga również w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń
krwionośnych, kości, skóry i zębów, chrząstki, dziąseł. Przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz do
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, zwiększa przyswajanie żelaza.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u osób z kamicą nerkową lub mających predyspozycje do
tworzenia kamieni nerkowych, u kobiet w ciąży i karmiących.

Stosowanie
1 kapsułkę dziennie, popijając wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci, chronić przed światłem

Producent
Starpharma Sp. z o.o.
Ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

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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