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OLIMP GOLD-VIT C 1000 smak cytrynowy 20 tabletek
musujących
 

Cena: 12,59 PLN

Opis słownikowy

Producent OLIMP

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

Gold-Vit C 1000®, w postaci tabletek musujących, to wysoko i szybko przyswajalna dawka witaminy C w postaci PureWay-C® oraz
wygodne dawkowanie.

Preparat do stosowania w okresie obniżonej odporności organizmu (okres jesienno-zimowy), dla osób dorosłych wykazujących
zwiększone zapotrzebowanie na witaminę C (stres, palenie papierosów), polecany w szczególności dla osób wykonujących ciężką pracę
fizyczną, ćwiczących rekreacyjnie, jak i sportowców wyczynowych.

 

Gold-Vit C 1000®, w postaci tabletek musujących, szczególnie polecany osobom:  

żyjącym w stresie,  

aktywnym fizycznie - amatorsko i profesjonalnie,  

palaczom,  

pracującym fizycznie,  

dążącym do utrzymania prawidłowej odporności, szczególnie w okresie jesienno-zimowym,  

preferującym rozpuszczalną formę podania.  
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Gold-Vit C 1000® to innowacyjny i bezpieczny suplement diety zawierający maksymalną dawkę witaminy C, w postaci opatentowanej -
PureWay-C®, w wygodnej formie tabletek musujących.Ze względu na wygodną formę podania Gold-Vit C 1000®, w postaci tabletek
musujących, szczególnie polecany osobom mającym trudności z połykaniem.Organizm ludzki nie potrafi samodzielnie syntetyzować
witaminy C, dlatego ważne jest, aby dostarczać ją wraz z pożywieniem, ewentualnie w postaci suplementów diety.Witamina C wpływa
na prawidłową pracę układu odpornościowego, zmniejsza uczucia znużenia i zmęczenia oraz przyczynia się do utrzymania
prawidłowego metabolizmu energetycznego.Witamina C, zawarta w Gold-Vit C 1000®, jest niezwykle istotna w wielu procesach
biochemicznych i metabolicznych, zachodzących w organizmie, w tym szczególnie w trakcie oraz po intensywnych ćwiczeniach i
wysiłku fizycznym. Intensywny wysiłek fizyczny sprawia, że w organizmie może dojść do wyraźnego spadku odporności, co może stać
się pożywką dla bakterii i wirusów. Warto wówczas zadbać o właściwą ilość witaminy C i dostarczyć ją organizmowi w możliwie
najkrótszym czasie.Nowoczesna postać PureWay-C®:

Dzięki powinowactwu do lipidowych struktur błon komórkowych wchłania się znacznie łatwiej i szybciej,  

cząsteczki PureWay-C® (witamina C) mają silne właściwości antyoksydacyjne oraz zdolności do usuwania wolnych rodników.  

Udowodniona wyższość ultranowoczesnej  witaminy C, w postaci PureWay-C®, nad niektórymi dostępnymi dotąd na rynku
suplementami diety z witaminą C.

 

Uwaga

Preparatu nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek jego składnik. Osoby z kamicą nerkową (szczawianową lub
moczanową), zaburzeniami gospodarki żelaza (talasemia, hemochromatoza), kobiety w ciąży lub karmiące stosowanie preparatu
powinny skonsultować z lekarzem.

 

Warunki przechowywania

Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, chronić od wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. 

Zalecane spożycie

Zalecana dzienna porcja: 1 tabletkę, rozpuścić w 200 ml wody. Najlepiej smakuje schłodzony.

 

Składniki

  

Informacja żywieniowa  

  

1 tabletka

  

*% ZDS

  

PureWay-C® w tym: witamina
CBioflawonoidy cytrusowe

  

1111 mg1000 mg25
mg

  

1250%

*%ZDS – procent realizacji zalecanego dziennego spożycia;Składniki: substancja wypełniająca –  sorbitol, mikrokapsułkowany kwas L-
askorbinowy (PureWay-C®) ( kwas l-askorbinowy - witamina C, bioflawonoidy cytrusowe, nośnik – kwasy tłuszczowe); regulatory
kwasowości – kwas cytrynowy, węglany sodu; aromaty, substancje słodzące – cyklaminian sodu, acesulfam K, sukraloza; nośnik
(substancji słodzącej) – glikol polietylenowy, barwnik – beta-karoten (dla smaku pomarańczowego).Preparat zawiera substancje
słodzące. 
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Producent:

OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.Nagawczyna 109c39-200 Dębica  
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