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WITAMINA C 1000 bez cukru dla diabetyków 20 tabletek
musujących [UNIPHAR]
 

Cena: 6,89 PLN

Opis słownikowy

Producent UNIPHAR

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

WITAMINA C 1000 bez cukru dla diabetyków i osób odchudzających się 20 tabletek musujących. Suplement diety.

Produkt w postaci tabletek musujących, przeznaczony dla osób dorosłych, w tym diabetyków i osób odchudzających się, w stanach
zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C.

Witamina C wspomaga:

prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego,

prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych,

energię oraz witalność organizmu – zmniejsza uczucie zmęczenia i znużenia,

prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i funkcji psychologicznych,

ochronę komórek przed wolnymi rodnikami (stresem oksydacyjnym).

Witamina C przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.

Tabletki musują delikatnie, dzięki czemu nie podrażniają przewodu pokarmowego.
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Ostrzeżenia

Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Produkt nie może być stosowany, jako substytut zróżnicowanej diety.

Nie stosować w kamicy nerkowej. Preparat należy chronić przed bezpośrednim światłem, przechowywać w suchym miejscu, w
oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25° C w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Zawiera źródło fenyloalaniny. Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu.

 

Sposób użycia

1 tabletka dziennie. Rozpuścić w 1/4 szklanki wody.

Zawartość witamin w 1 tabletce (% dziennego zapotrzebowania): witamina C – 1000 mg (1250%).

 

Skład

kwas L- askorbinowy; wodorowęglan sodu (regulator kwasowości); fruktoza; kwas cytrynowy (regulator kwasowości); sorbitol (nośnik);
glikol polietynelowy (substancja glazurująca); aromaty; acesulfam K, aspartam (substancje słodzące); żółcień pomarańczowa (barwnik);
może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci – produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

 

 

 

 

PRODUCENT:

UNIPHAR Sp. z o.o.

Bażancia 34, 

02-892 Warszawa

Tel. 22 643 95 21  
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