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Olimp Levit C 1500 x20 tabletek musujących
 

Cena: 8,50 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Olimp Laboratories

Postać tabletki musujące

Substancja
czynna

witamina C

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli

Opis produktu
 

Levit C 1500 to suplement diety zawierający witaminę C w postaci kwasu L-askorbinowego w zwiększonej dawce 1500 mg. Preperat jest
dostępny w postaci tabletek musujących z linią podziału po obu jej stronach. O smaku cytrynowym.

Levit C 1500 to łatwa do przyswojenia, rozpuszczalna w wodzie tabletka, która wspomaga układ odpornościowy i jest przyjazna dla
żołądka.

Witamina C jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu ponieważ:

nie może być syntezowana w organizmie
jest niezwykle istotna w wielu procesach biochemicznych i metabolicznych,
uczestniczy w utrzymaniu prawidłowej odporności,
wpływa 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 normalnego tworzenia kolagenu i dzięki temu prawidłowego funkcjonowania kości, zębów, chrząstek, dziąseł,
skóry i naczyń krwionośnych,
pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

*Skręcalność kwasu L-askorbinowego wynosi +20,5° - + 21,5°.
* *Uwaga: porcję dzienną stanowi ½ tabletki (750 mg witaminy C). 1 tabletka zawiera dwie porcje dzienne (1500 mg witaminy C). Nie
należy spożywać więcej niż ½ tabletki dziennie.
Informacja żywieniowa ½ tabletki RWS***
Witamina C 750 mg 937%

***RWS - referencyjna warto?? spo?ycia.
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Składniki: 

kwas L-askorbinowy – witamina C, substancja wypełniająca – sorbitole; regulatory kwasowości – węglany sodu; kwas cytrynowy;
maltodekstryna, stabilizator – glikol polietylenowy; substancja słodząca – acesulfam K; aromat, barwnik – ryboflawina (dla smaku
cytrynowego).

Przeznaczenie:

dla osób dorosłych wykazujących zwiększone zapotrzebowanie na witaminę C.

Zalecana dzienna porcja: ½ tabletki dziennie rozpuścić w 75 ml wody. 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:

porcję dzienną stanowi ½ tabletki (750 mg witaminy C). 1 tabletka zawiera dwie porcje dzienne (1500 mg witaminy C). Nie należy
spożywać więcej niż ½ tabletki dziennie.

Preparatu nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek jego składnik.

Nie stosować u osób mających predyspozycje do tworzenia kamieni nerkowych lub chorujących na kamicę nerkową. Osoby z
zaburzeniami gospodarki żelaza (talasemia, hemochromatoza), kobiety w ciąży lub karmiące piersią stosowanie preparatu powinny
skonsultować z lekarzem.

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

Olimp Laboratories Sp. z o.o.
ul. Nagawczyna 109c
39-200 Dębica
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