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Gold-Vit C 1000,smak cytrynowy, 20 tabletek musujących
 

cena: 14,12 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabletki musujące

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Suplement diety Olimp Gold-Vit C 1000 w postaci tabletek musuj?cych o smaku cytrynowym, to wysoko i
szybko przyswajalna dawka witaminy C w postaci PureWay-C® oraz wygodne dawkowanie. Szczególnie
polecany osobom maj?cym trudno?ci z po?ykaniem.

Rola witaminy C w organizmie:
- Podnosi odporno?? organizmu
- jej regularne przyjmowanie zmniejsza ryzyko przezi?bienia, zw?aszcza u osób, które trenuj? lub wykonuj?
ci??k? prac? fizyczn?.
- Dzi?ki wspó?dzia?aniu w biosyntezie kolagenu przyspiesza proces gojenia si? ran i zrastania ko?ci
- Uczestniczy w metabolizmie t?uszczów, cholesterolu i kwasów ?ó?ciowych
- U?atwia przyswajanie niehemowego ?elaza i uczestniczy w wytwarzaniu krwinek czerwonych
- Uczestniczy w procesach metabolicznych jako substancja przenosz?ca elektrony
- jako silny przeciwutleniacz, zwalcza wolne rodniki, które odpowiadaj? za proces starzenia si? skóry

Nowoczesna posta? PureWay-C®:
Dzi?ki powinowactwu do lipidowych struktur b?on komórkowych wch?ania si? znacznie ?atwiej i szybciej,
cz?steczki PureWay-C® (witamina C) maj? silne w?a?ciwo?ci antyoksydacyjne oraz zdolno?ci do usuwania
wolnych rodników.

Wskazania
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Stosuje si? w celu pokrycia zapotrzebowania na witamin? C. Do stosowania w okresie obni?onej odporno?ci
organizmu (okres jesienno-zimowy), polecany w szczególno?ci dla osób wykonuj?cych ci??k? prac? fizyczn?,
?wicz?cych rekreacyjnie, jak i sportowców wyczynowych.

Dawkowanie
Zalecana porcja: 1 tabletk?, rozpu?ci? w 200 ml wody. Najlepiej smakuje sch?odzony. 
Nie przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. 

Sk?ad
substancja wype?niaj?ca –  sorbitol, mikrokapsu?kowany kwas L-askorbinowy [PureWay-C®] ( kwas l-
askorbinowy - witamina C, bioflawonoidy cytrusowe, no?nik – kwasy t?uszczowe); regulatory kwasowo?ci –
kwas cytrynowy, w?glany sodu; aromaty, substancje s?odz?ce – cyklaminian sodu, acesulfam K, sukraloza;
no?nik (substancji s?odz?cej) – glikol polietylenowy, barwnik – beta-karoten (dla smaku pomara?czowego).
Preparat zawiera substancje s?odz?ce.
1 tabletka zawiera: PureWay-C® 1111 mg (1250%*), w tym: witamina C 1000 mg, bioflawonoidy cytrusowe 25
mg
*RWS - referencyjna warto?? spo?ycia.

Przeciwwskazania
Nie stosowa? Olimp Gold-Vit C 1000 w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek sk?adnik preparatu.
Osoby z kamic? nerkow? (szczawianow? lub moczanow?), zaburzeniami gospodarki ?elaza (talasemia,
hemochromatoza), kobiety w ci??y lub karmi?ce stosowanie preparatu powinny skonsultowa? z lekarzem.

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Pustynia 84F
39-200 D?bica 
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