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Ascorvita Max, witamina C 1000mg, witamina D, cynk, 30
tabletek
 

Cena: 15,90 pln

Opis słownikowy

Producent N.P.ZDROVIT SP Z O.O.

Opis produktu
 

W okresie wzmożonej zachorowalności na infekcje wirusowe warto wspomóc układ odpornościowy w suplementy zawierające 
witaminy i minerały. Tabletki z kwasem l-askorbinowym, cynkiem i witaminą C przyczynią się do ogólnej poprawy witalności. Są
odpowiednio zbilansowane i zaspokajają zapotrzebowanie organizmu na te cenne substancje. W wyniku ich niedoboru system
immunologiczny staje się narażony na działanie szkodliwych czynników osłabiających jego funkcjonowanie. 

Kompleksowe działanie

Ascorvita Max w tabletkach charakteryzuje się zmodyfikowanym czasem rozpadu (MRS), co oznacza, że zawarte w niej związki
wykazują przedłużone uwalnianie witaminy C do krwiobiegu. Zapewnia to utrzymywanie się stałego poziomu substancji czynnej przez
wiele godzin i powolne, stopniowe jej uwalnianie, co wpływa na jej efektywność i wzmożoną ochronę komórek. Kwas L-askorbinowy nie
jest wytwarzany przez organizm, musi być dostarczany, dlatego prawidłowa suplementacja jest tak ważna. Jest strażnikiem odporności,
działa antyoksydacyjnie, uelastycznia naczynia krwionośne, dba o układ nerwowy.
Wsparcie witaminy D i cynku pomaga budować odporność, wzmacnia i dba o zdrowie kości i zębów.  Pozwala zmniejszyć bóle kostno-
mięśniowe. Minerały utrzymują równowagę kwasowo-zasadową, regulują ilość witaminy A, wspierając jej metabolizm. Są
odpowiedzialne za szybsze gojenie się ran, stan skóry, paznokci i włosów. Kompleks pomaga zwalczyć zmęczenie, zregenerować siły
fizyczne i psychiczne.

Zastosowanie
Suplementacja diety w składniki aktywne produktu.

Zalecane spożycie
Dorośli: 1 tabletka dziennie, popić wodą.

Składniki
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Kwas L-askorbinowy (witamina C), substancje wypełniające: celuloza mikrokrystaliczna i hydroksypropylometyloceluloza,
cholekalcyferol (witamina D), tlenek cynku, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik: ryboflawiny.

1 tabletka zawiera:

  witamina C 1000mg (1250%)*, witamina D 50µg (1000%)*, cynk 10mg (100%)*

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Ostrzeżenia
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.

Ważne wskazówki

  Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
  Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
  Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
  Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Zawartość netto
30 tabletek powlekanych

Dodatkowe informacje

  Suplement diety odpowiedni dla wegetarian.
  Produkt nie zawiera laktozy i glutenu.

Producent
Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.
ul. Podstoczysko 30
07-300 Ostrów Mazowiecka
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