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MyVita SILVER Witamina C 1000mg kaps100
 

Cena: 49,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 kaps.

Producent Proness

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Opis produktu
Preparat składa się wyłącznie z aktywnych składników, bez sztucznych dodatków i wypełniaczy. Zawiera witaminę C z dodatkiem dzikiej
róży i bioflawonoidów cytrusowych, a skład uzupełnia leucyna, aminokwas naturalnie występujący w białkach. Wszystkie składniki
zostały zamknięte w roślinnej kapsułce bez barwników. Witamina C pomaga w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu
odpornościowego oraz zmniejsza uczucie zmęczenia i znużenia.

Zastosowanie
Suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie
1 kapsułka dziennie. Popić wodą.

Składniki
Kwas L-askorbinowy, ekstrakt z owoców dzikiej róży (Rosa canina), bioflawonoidy cytrusowe (Citrus sinensis), L-leucyna,
hydroksypropylometyloceluloza (otoczka celulozy roślinnej).
1 kapsułka zawiera: witamina C 1000mg (1250%)*, bioflawonoidy cytruisowe 20mg, ekstrakt zdzikiej róży 20mg, L-leucyna 10mg.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Ostrzeżenia
Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym oraz dzieciom. Suplement diety nie jest przeznaczony dla osób ze skłonnościami do
tworzenia się kamieni nerkowych lub chorujących z powodu kamicy nerkowej.

Ważne wskazówki
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
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 Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej i w suchym
miejscu.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu
spożycia, składu, przeciwwskazań. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać
zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
Proness
Nowodworska 17
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