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Olimp Gold-Vit C® 2000 shot cytryna 25ml 20 ampułek
 

Cena: 121,00 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 75 ml (tuba)

Postać -

Producent LAB.KOSM.DR IRENA ERIS SP.Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OLIMP Gold-Vit C 2000 shot 20x 25ml

Smak: cytryna

Suplement diety Gold-Vit C 2000 shot marki Olimp został stworzony w oparciu o metabolity tłuszczowe PureWay-C®, które odznaczają
się bardzo dobrą przyswajalnością. To kompleksowe połączenie kwasu L-askorbinowego oraz bioflawonoidów cytrusowych o
znakomitym działaniu. Produkt polecany osobom aktywnym fizycznie, zwłaszcza w okresach zwiększonego zapotrzebowania na
witaminę C (jesień, zima). Opisywany suplement diety dostępny jest w postaci ampułek, z których każda zawiera aż 2000 mg witaminy
C.

Charakterystyka witaminy C

wykazuje działanie antyoksydacyjne,

pełni ważną rolę w wytwarzaniu kolagenu,

wspomaga wchłanianie żelaza niehemowego,

korzystnie wpływa na pracę układu nerwowego,

wspomaga układ odpornościowy,

pełni istotne funkcje w procesach metabolicznych,

przeciwdziała zmęczeniu,
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wspomaga zachowanie właściwych funkcji psychologicznych,

pozytywnie wpływa na odbudowę zredukowanej witaminy E.

Skład / w jednej ampułce (25 ml) (%RWS)

  Witamina C (z PureWay- C)® 2000 mg (2500%)
  Bioflawonoidy cytrusowe (z PureWay-C® ) 50 mg

%RWS - Referencyjna Wartość Spożywcza.

Składniki: stabilizator – maltitole; woda, cukier, 7% PureWay-C® (kwas L-askorbinowy – witamina C, bioflawonoidy cytrusowe), naturalny
aromat cytrynowy z innymi naturalnymi aromatami, substancja konserwująca – kwas sorbowy; substancje słodzące – acesulfam K,
sukraloza.

Porcja: 25 ml.

Ilość porcji w opakowaniu: 1.

Opakowanie: 25 ml.

Skuteczna dzienna dawka produktu: 25 ml.

Sposób użycia
Zażywaj jedną ampułkę raz dziennie, najlepiej po głównym posiłku. Przed otworzeniem należy wstrząsnąć.

Przeciwwskazania

Nie zaleca się stosowania przez kobiety w ciąży, karmiące matki, a także osoby uczulone na któryś ze składników produktu. Suplement
diety nie może być substytutem (zamiennikiem) zdrowego trybu życia. Nie przekraczać zalecanej dziennej dawki!

Przechowywanie
Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent: Olimp
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