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Witamina C 0,2 g, 60 tabletek
 

Cena: 4,60 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,2 g

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Witamina C to doskonałe uzupełnienie codziennej diety, zwłaszcza w okresie zwiększonego zapotrzebowania, bowiem wspiera ona
prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
Witamina C zalecana jest także w diecie rekonwalescentów i osób ciężko pracujących.
Witamina C Aflofarm zawiera aż 250% referencyjnej wartości spożycia już w 1 tabletce.

Dodatkowe informacje

Witamina C pełni liczne funkcje fizjologiczne:

pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i układu nerwowego;
pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych;
przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz do utrzymania prawidłowego metabolizmu

energetycznego;

zwiększa przyswajanie żelaza i pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym;
pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zębów, skóry,

dziąseł, chrząstki, kości i naczyń krwionośnych.

Sposób użycia:

Plik wygenerowano: 25-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.sekretzdrowia.pl
https://www.sekretzdrowia.pl/witamina-c-0-2-g-60-tabletek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
FamilyPharm sp. z o.o.
ul. Przejazd 6, Koluszki

+48 663 303 609
 

Dzieci w wieku powyżej 6 lat i młodzież: 1 tabletka dziennie.
Dorośli: 1-2 tabletki dziennie.
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Składniki:

kwas L-askorbinowy, cukier, skrobia, substancja wypełniająca: celuloza, substancja glazurująca: talk,
substancja wiążąca: poliwinylopirolidon, substancja wypełniająca: mannitol, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, substancja wiążąca : glikol polietylenowy, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja
przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja zagęszczająca: guma arabska, barwniki: żółcień chinolinowa,
żółcień pomarańczowa FCF, substancje glazurujące: wosk pszczeli i wosk carnauba.
Żółcień chinolinowa i żółcień pomarańczowa mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi
u dzieci.

Przeciwwskazania

Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.

Podmiot odpowiedzialny

Aflofarm Farmacja Polska Spółka z o.o.
Informacja dla konsumenta

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta
oraz zdrowy tryb życia.
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