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Allnutrition Vitamin C 1000 + D3, witamina C 1000 mg +
witamina D 50 µg, 30 kapsułek
 

Cena: 7,79 zł

Opis słownikowy

Dawka witamina C 1000 mg + witamina D 50 µg

Opakowanie 30 kapsułek

Postać kapsułki

Producent SFD S.A.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

VITAMIN C 1000 + D3 to suplement w postaci kapsułek, który zaspokoi w pełni Twoje zapotrzebowanie na te obie, niezwykle ważne
witaminy.

Witamina C pomaga w utrzymaniu zdrowego układu odpornościowego, co zwłaszcza ma znaczenie w przypadku długotrwałego
obciążenia organizmu spowodowanego czy to treningami, czy to pracą fizyczną. Dodatkowo w okresach niesprzyjającej aury, kiedy to
organizmy nasze są bardziej narażone na ataki wszelkich wirusów i bakterii - witamina C okazuje się niezwykle przydatną.

Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu, zaś odpowiedniej ilości kolagenowi zawdzięczać możemy zdrowe kości, stawy
(chrząstki), skórę, dziąsła i zęby. Dzięki witaminie C nasz układ nerwowy pracuje prawidłowo, a funkcje psychologiczne są utrzymane w
prawidłowy sposób. Kolejną ważną, już wyżej wspomnianą, cechą witaminy C jest jej zdolność do ochrony komórek naszego organizmu
przed zagrażającym im stresem oksydacyjnym. Uważa się, że stres oksydacyjny jest przyczyną wielu poważnych chorób. Zatem
zdolność, do choć częściowego powstrzymania go, jest trudna do przecenienia.

Witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów oraz w prawidłowym wchłanianiu fosforu i wapnia, a także w prawidłowym
funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Dawkowanie:
Stosuj 1 kapsułkę dziennie, w trakcie posiłku, popijając wodą.

Ostrzeżenia i ważne informacje:
Produkt przeznaczony dla osób powyżej 18 roku życia. Nie spożywać w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik produktu. Nie
należy stosować przez kobiety ciężarne oraz w okresie laktacji. Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie badania 25-(OH)D we
krwi i konsultacja wyniku badania z lekarzem lub farmaceutą. Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być
używany jako substytut zróżnicowanej diety. Zalecany jest zbilansowany sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Wysoka zawartość
witaminy C. Nie stosować u osób cierpiących na kamicę nerkową oraz z tendencją do tworzenia się kamieni nerkowych. Po użyciu
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opakowanie należy zawsze zamykać.

Skład:
Witamina C (kwas L-askorbinowy), otoczka kapsułki: żelatyna, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja przeciwzbrylająca: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik: tartrazyna, witamina D (cholekalcyferol).

1 kapsułka zawiera: witamina C 1000 mg (1250%)*, witamina D 50 µg (1000%)*

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia
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