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Witamina C 250 g (Medfuture)
 

Cena: 23,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 250 g

Postać Proszki

Producent MEDFUTURE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Witamina C (kwas L-askorbinowy)

1 łyżeczka zawiera:
Kwas L-askorbinowy: 1000 mg (1250% RWS)
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
250 g

Charakterystyka
Witamina C zalecana jest do stosowania u osób z obniżoną odpornością, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym lub w sytuacji kiedy
jest zwiększone zapotrzebowanie organizmu na witaminę C. Szczególnie polecana osobom obciążonym dużym stresem, w okresie
zwiększonego wysiłku fizycznego i intelektualnego, oraz spożywającym alkohol lub używających tytoniu.

Przeciwwskazania
Osoby ze skłonnościami do uczuleń, przyjmujące preparaty lecznicze, mające problemy zdrowotne (m.in. kamicę nerkową), kobiety w
ciąży, kobiety karmiące piersią przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie
1 x płaska łyżeczka proszku do spożycia bezpośredniego na dzień podczas posiłku popijając wodą. Nie należy przekraczać zalecanej
porcji do spożycia w ciągu doby. Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią mogą zażywać preparat tylko po konsultacji z lekarzem.
Do mieszania nie używać metalowych łyżeczek.

Przechowywanie
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu, chronić produkt przed dostępem światła i wilgoci.
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Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
MedFuture Sp. z o.o.
pl. Powstańców Śl. 16-18
53-314 Wrocław

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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