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CeVit Forte Witamina C
1000mg proszek 250g Grypa

Opis produktu
Uwaga! Opis produktu pochodzi zazwyczaj z oficjalnej strony producenta lub od dystrybutora danej marki na Polskę. Jeżeli potrzebujesz większej
ilości informacji przed zakupem, skontaktuj się bezpośrednio ze sklepem. Każdemu klientowi po zakupie przysługuje prawo do bezpłatnego
indywidualnego doboru dawkowania. Dostępna jest również opcja bezpłatnego przed zakupowego doboru produktów w zależności od oczekiwanego
rezultatu.
Witamina C
- pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
- pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym
- pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego
- pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych
- przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia
- przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego
- pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry, kości, chrząstki, dziąseł, zębów

Sposób użycia

Zalecana porcja produktu do spożycia w ciągu dnia niezbędna do uzyskania korzystnego działania produktu: 1 porcja proszku (1g) = 1 płaska miarka
dołączona do opakowania.
Warunki przechowywania

Chronić przed światłem. Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Środki ostrożności

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników. Produkt dla dorosłych.
Spożywania produktu nie zaleca się kobietom w ciąży i karmiącym piersią. Osoby ze skłonnością do tworzenia się kamieni nerkowych lub borykające się z kamicą
nerkową powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem spożywania preparatu z uwagi na wysoką zawartość witaminy C. Produkt nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety. Ważne jest prowadzenie zdrowego trybu życia i zrównoważonego sposobu żywienia.
Składniki

Witamina C (kwas L-askorbinowy)

Składniki w porcji dziennej
Witamina C

1 miarka
1000 mg (1250% RWS*)

* RWS - Referencyjna Wartość Spożycia
Produkt nie zawiera sztucznych substancji wypełniających, przeciwzbrylających, barwników i aromatów.
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