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RECEPTURA FARMACEUTÓW ACIDUM ASCORBICUM 50
kapsułek
 

Cena: 29,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka 1 g

Opakowanie 50 kaps.

Postać kaps.

Producent ZAKŁAD TECHNOLOGII
FARMACEUTYCZNEJ SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościWitamina C jest najbardziej znaną i popularną witaminą o wielokierunkowym działaniu na organizm człowieka. Kwas
askorbinowy (witamina C) – należy do związków rozpuszczalnych w wodzie. Witamina C jest niezbędna do prawidłowego
funkcjonowania organizmu. Z uwagi na fakt, iż organizm ludzki nie potrafi jej syntetyzować, dlatego należy dostarczać odpowiednie jej
ilości wraz ze zdrową zbilansowaną dietą.Zwiększone zapotrzebowanie na witaminę C występuje u osób z nadciśnieniem tętniczym,
palących papierosy, alkoholików, diabetyków, kobiet w ciąży i karmiących, a także u ludzi stosujących niektóre leki i będących pod
wpływem ciągłego stresu. Wzrasta przy ciężkim, długotrwałym wysiłku fizycznym, podczas wymiotów, braku łaknienia oraz zaburzeń
czynności jelit.Odpowiednie stężenie witaminy C w organizmie wpływa na:ochronę DNA, białek i lipidów przed uszkodzeniem
oksydacyjnymochronę komórek przed wolnymi rodnikamizwiększenie wchłanianie żelaza niehemowego (żelazo pochodzenia
roślinnego)prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowegoprawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego podczas i po
nasilonym wysiłkuprawidłowe funkcjonowanie układu nerwowegozmniejszenie zmęczeniaprawidłowy przebieg funkcji
psychicznychZalecane spożycie1 kapsułka raz na dobę (zalecana dzienna porcja), najlepiej przyjmować w trakcie posiłku lub stosować
według wskazań lekarza lub skonsultować się z farmaceutą. Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji w ciągu doby.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.WażneOpakowanie zawiera 50 kapsułek
twardych w kolorze pomarańczowymProdukt powinien by przechowywany w suchym i nienasłonecznionym miejscu, w temperaturze
15-25◦C, w miejscu niedostępnym dla małych dzieciSkładniki1 kapsułka zawiera:witamina C (kwas askorbinowy), żelatyna, substancja
przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik - dwutlenek tytanuSkładnik Ilość w 1 kapsułce(zalecana dzienna
porcja) % RWS*Witamina C 1000 mg 1250%ProducentZakład Technologii Farmaceutycznejul. Piaskowa 5205- 420 Józefów
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