
 
Apteka NOVA mgr farm. Kinga Radoń

ul. Mickiewicza 32, Sandomierz
+48 510 001 357

 
 

Ibuvit Witamina C 1000 x 30 tabl.
 

Cena: 21,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Postać trójwarstwowe tabletki o stopniowym uwalnianiu
Przekaz marketingowy Technologia stanowi o różnicy / IMPROVED BIOAVAILABILITY

Pierwsza i jedyna w Polsce Witamina C w maksymalnej ilości 1000 mg w postaci TRÓJWARSTWOWEJ TABLETKI zapewnia optymalny
poziom wchłaniania składników.

Zalety stosowania Ibuvit Witamina C 1000:

JEDYNA W POLSCE TECHNOLOGIA 3W MULTILAYER trójwarstwowej tabletki.

MAKSYMALNA ILOŚĆ WITAMINY C 1000 MG dla wsparcia odporności.

STOPNIOWE I TRÓJFAZOWE UWALNIANIE witaminy C dla optymalizacji wchłaniania.

MIESIĘCZNY PROGRAM wsparcia organizmu - 30 trójwarstwowych tabletek.

WYSTARCZY 1 TABLETKA DZIENNIE.

Ibuvit Witamina C 1000 w maksymalnej ilości 1000 mg w technologii 3W MULTILAYER dla wsparcia Twojego zdrowia każdego dnia.

Opis produktu / przeznaczenie Witamina C dla młodzieży i dorosłych

WITAMINA C POMAGA W:
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utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego w trakcie intensywnych ćwiczeń fizycznych i po nich; prawidłowej
produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych, kości, chrząstki, dziąseł, skóry, zębów;
prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, układu odpornościowego; utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych;
ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym; regeneracji zredukowanej formy witaminy E.

WITAMINA C przyczynia się do: utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego, zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

WITAMINA C zwiększa przyswajanie żelaza.

WITAMINA C należy do witamin rozpuszczalnych w wodzie i jest kofaktorem w co najmniej ośmiu reakcjach enzymatycznych, w tym na
kilku etapach syntezy kolagenu. Witamina C jest wydalana z organizmu z moczem. Oznacza to, że konieczne jest ciągłe dostarczanie jej
wraz z pożywieniem. Organizm nie jest w stanie samodzielnie syntetyzować witaminy C ani jej magazynować.

TRÓJFAZOWE uwalnianie Witaminy C 1000 mg w różnym czasie i w różnych odcinkach przewodu pokarmowego DLA OPTYMALIZACJI
WCHŁANIANIA SKŁADNIKÓW.

1. Warstwa FAST

SZYBKIEGO UWALNIANIA:

Zawiera 250 mg witaminy C.

2. Warstwa NORMAL

NORMALNEGO UWALNIANIA:

Zawiera 250 mg witaminy C.

3. Warstwa RETARD

OPÓŹNIONEGO UWALNIANIA:

Zawiera 750 mg witaminy C.

Składniki Składniki: witamina C (kwas l-askorbinowy); substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; stabilizator:
hydroksypropylometyloceluloza, hydroksypropyloceluloza; substancja wypełniająca: fosforan wapnia; substancje przeciwzbrylające:
mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; barwniki: tlenki i wodorotlenki
żelaza.
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  SKŁADNIKI 1 tabletka

  (zalecana dzienna porcja) 

  Witamina C
  1000 mg (1250,9% RWS)

*RWS – referencyjna wartość spożycia

Zalecane dzienne spożycie Zalecane spożycie: 1 tabletka dziennie. Tabletkę należy połknąć popijając szklanką wody.
Dodatkowe informacje Nie stosować u osób uczulonych na którykolwiek ze składników produktu.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia są podstawą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
organizmu.Warunki przechowywania Przechowywać w temperaturze poniżej 25℃ z dala od źródeł ciepła, chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Dostępne wielkości opakowań 30 trójwarstwowych tabletek

Składniki
Ascorbic Acid

Dawkowanie
Szczegółowy sposób użycia znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Pozwolenie/rodzaj towaru
Lek na receptę: Nie

Producent
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.,
ul. Pelplińska 19,
83-200 Starogard Gdański,
PL
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