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Olimp Gold-Vit C® 2000 shot cytryna 25ml
 

Cena: 6,15 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 25 ml

Postać płyn

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Olimp, Gold-Vit C 2000 shot, smak cytrynowy,
1 ampułka = 25ml

suplement diety

Gold-Vit C 2000 shot to suplement diety w płynie w ampułkach, z wysoką zawartością witaminy C – 2000 mg w jednej ampułce.
Witamina C pochodzi tłuszczowych metabolitów PureWay-C. PureWay-C cechuje się doskonałą szybkością wchłaniania w organizmie.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: 1 ampułka (25 ml); zawartość ampułki spożyć po posiłku głównym. Przed użyciem wstrząsnąć. Najlepiej smakuje
schłodzony.

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.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

1 ampułka = 1 porcja dzienna (25 ml) zawiera: Witamina C (z PureWay-C) 2000 mg (2500%)*, Bioflawonoidy cytrusowe (z PureWay-C)
50mg.

Ważne wskazówki:

Nie należy przekraczać dziennej zalecanej porcji do spożycia.

Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia są podstawą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu.
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Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Produkt zawiera cukier i substancje słodzące (acesulfam K, sukraloza).

Produkt jest źródłem fenyloalaniny.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykoliek jego składnik.

Osoby z kamicą nerkową (szczawianową lub moczanową), zaburzeniami gospodarki żelaza (talasemia, hemochromatoza), kobiety w
ciąży lub karmiące, stosowanie preparatu powinny skonsultować się z lekarzem.

Nie nalezy spożywać innych preparatów zawierających witaminę C.

W przypadku objawów ze strony układu pokarmowego przerwać stosowanie.

Producent:

OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.,

Nagawczyna 109c,

39-200 Dębica.
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