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Olimp Gold-Vit C 2000 Shot, smak cytrynowy, 25 ml
 

Cena: 5,95 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 25 ml

Postać płyn

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Suplement diety w płynie w ampułkach, z wysoką zawartością witaminy C pochodzącej z PureWay-C™. Zawiera cukier i substancje
słodzące. O smaku cytrynowym.
PureWay-C™ to opatentowana forma witaminy C – kompleks kwasu L-askorbinowego i bioflawonoidów cytrusowych. Witamina C
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, przyczynia się do utrzymania metabolizmu energetycznego oraz
wspiera ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym. Dodatkowo pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych i
właściwym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Badania naukowe
wykazały również, że witamina C wspiera produkcję kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry, naczyń
krwionośnych, chrząstki, kości, dziąseł i zębów.
Uwaga:
*porcja dzienna wynosi 1000 mg. 1 ampułka zawiera dwie porcje dzienne (2000 mg). Nie spożywać więcej niż połowę ampułki dziennie
tj. ilość, która jest wyraźnie zaznaczona czerwonymi strzałkami i grubą, czerwoną kreską (strzałki i kreska są widoczne na zewnętrznej i
wewnętrznej etykiecie).

PureWay-C™ is a trademark of Innovation Laboratories, Inc. and is used here under license. U.S. and International patents pending.
„Marka Gold Vit C to numer jeden w Polsce wśród suplementów diety uzupełniających poziom witaminy C!”
„Oświadczenie na podstawie danych o wartości sprzedaży marek produktów uzupełniających poziom witaminy C obecnych na polskim
rynku suplementów diety w pierwszym kwartale 2020 roku. Dane pochodzą z programu KS-Omnibus firmy Kamsoft S.A.”

Składniki:

stabilizator – maltitole; cukier, woda, 7% PureWay-C™ (kwas L-askorbinowy – witamina C, bioflawonoidy cytrusowe), aromaty,
substancja konserwująca – kwas sorbowy.
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Przeznaczenie:

dla osób dorosłych wykazujących zwiększone zapotrzebowanie na witaminę C. Polecany szczególnie dla osób dążących do utrzymania
prawidłowej odporności, narażonych na stres, palących papierosy, a także dla osób aktywnych fizycznie.

Zalecana dzienna porcja:

połowę (½) ampułki (12,5 ml) raz dziennie. Przed użyciem wstrząsnąć. 1 ampułka zawiera 2 porcje na 2 dni stosowania. Po otwarciu
przechowywać w lodówce, w szczelnie zamkniętym opakowaniiu spożyć w ciągu 48 h. Nie należy przekraczać porcji zalecanej do
spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony
sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
Uwaga: *porcja dzienna wynosi 1000 mg. 1 ampułka zawiera dwie porcje dzienne (2000 mg). Nie spożywać więcej niż połowę ampułki
dziennie tj. ilość, która jest wyraźnie zaznaczona czerwonymi strzałkami i grubą, czerwoną kreską (strzałki i kreska są widoczne na
zewnętrznej i wewnętrznej etykiecie).

Uwaga:

preparatu nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek jego składnik. Nie stosować u osób mających
predyspozycje do tworzenia kamieni nerkowych lub chorujących na kamicę nerkową. Osoby z zaburzeniami gospodarki żelaza
(talasemia, hemochromatoza), kobiety w ciąży lub karmiące piersią stosowanie preparatu powinny skonsultować z lekarzem. Nie należy
spożywać innych preparatów zawierających witaminę C. Spożycie w nadmiernych ilościach (przekroczenie porcji dziennej) może mieć
efekt przeczyszczający. W przypadku objawów ze strony układu pokarmowego przerwać stosowanie.

Warunki przechowywania:

Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed
działaniem promieni słonecznych. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

 Producent:

OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Pustynia 84F
39-200 Dębica
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