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Witamina C 1000 mg x 20 tabl musujących (starpharma)
 

Cena: 5,22 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 20 tabl musujących

Postać Tabletki musujące

Producent STARPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
regulator kwasowości - kwas cytrynowy , kwas L-askorbinowy (witamina C), regulator kwasowości - wodorowęglan sodu , dekstroza
(cukier), substancja słodząca - sorbitol , maltodekstryna, aromat cytrynowy, substancja słodząca - aspartam (zawiera źródło
fenyloalaniny), substancja łącząca - glikol propylenowy PEG6000 , barwnik - 5'-fosforan ryboflawiny . Składnik otoczki: maltodekstryna,
guma arabska, dwutlenek tytanu, cukier.

Zawartość w jednej porcji produktu:
Witamina C 1000 mg (1250% RWS)

Masa netto
Masa netto: 80 g
Zawartość opakowania: 20 tabletek musujących

Charakterystyka
Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz odpornościowego. Przyczynia się do zmniejszenia
uczucia zmęczenia i znużenia. Wspomaga produkcję kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych,
kości i skóry.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dzieci i dorośli powyżej 14 roku życia, spożywać 1 tabletkę dziennie, rozpuszczając w 200 ml wody

Przechowywanie
Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla dzieci.
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Producent
Starpharma Sp. z o.o.
ul. Dobra 4/10
00-388 Warszawa

Ważne informacje
Produkt zawiera źródło fenyloalaniny (aspratam). Produkt zawiera cukry o substancje słodzące oraz substancje alergenną - zboża
zawierające gluten.

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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