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OLIMP Gold-Vit.C 500 Plus Pure Way kaps. 3 kaps. - 30 kaps.
 

Cena: 17,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Suplement diety w kapsułkach zawierający PureWay – opatentowaną witaminę C nowej generacji – mikrokapsułkowany kompleks
kwasu L-askorbinowego i naturalnych wosków roślinnych– przyjazną dla żołądka, wspomagającą układ odpornościowy,wzbogaconą
bioflawonoidami cytrusowymi.

Opis
Witamina C jest niezbędna dla naszego organizmu ponieważ:

  organizm nie jest w stanie jej sam produkować,
  jest niezwykle istotna w wielu procesach biochemicznych i metabolicznych,
  pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
  wpływa także na zachowanie prawidłowej pracy układu immunologicznego w trakcie oraz po intensywnych ćwiczeniach fizycznych
(korzystny efekt uzyskuje się stosując dawkę 200 mg oprócz zalecanego dziennego spożycia witaminy C),
  przyczynia się do prawidłowej produkcji kolagenu i dzięki temu prawidłowego funkcjonowania kości, zębów, chrząstek, dziąseł, skóry i
naczyń krwionośnych,
  pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Gold-Vit C 500 plus® to wysoko przyswajalne źródło witaminy C, które w połączeniu z ekstraktem bioflawonoidów cytrusowych tworzy
unikalny, najwyższej jakości kompleks witaminy C (PureWay-C).

„Marka Gold Vit C to numer jeden w Polsce wśród suplementów diety uzupełniających poziom witaminy C!”

„Oświadczenie na podstawie danych o wartości sprzedaży marek produktów uzupełniających poziom witaminy C obecnych na polskim
rynku suplementów diety w pierwszym kwartale 2020 roku. Dane pochodzą z programu KS-Omnibus firmy Kamsoft S.A.”

Składniki
Informacja żywieniowa
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  1 kapsułka

  Witamina C 500 mg (625%*)
  Bioflawonoidy cytrusowe (z ekstraktu oraz PureWay-C™) 50 mg

* RWS - referencyjna wartość spożycia.

Składniki

Składniki: mikrokapsułkowany kompleks PureWay-C™ (kwas L-askorbinowy – witamina C, bioflawonoidy cytrusowe); ekstrakt
bioflawonoidów cytrusowych, substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna; substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe
kwasów tłuszczowych; kapsułka (składniki otoczki – żelatyna, barwnik: E 171).

Warunki przechowywania: przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Pure Way-C is a trademark of Innovation Laboratories, Inc. and is used here under license. U.S. and International patents pending.
Zastosow

Dawkowanie
Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka raz dziennie po posiłku głównym lub inaczej po konsultacji z lekarzem

Ostrzeżenia
Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut
zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Uwaga: pojawiające się lekkie przebarwienie kapsułek jest zjawiskiem naturalnym, wynikającym z natury użytych składników i nie
wpływa na jakość produktu.

Przechowywanie
Warunki przechowywania: przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych
opakowaniach. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Przed zastosowaniem preparatu zapoznaj się z ulotką.

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Pustynia 84F
39-200 Dębica
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