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OLIMP Levit C 1500 kaps. 30 kaps.
 

Cena: 25,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka

Opakowanie

Producent

Substancja
czynna

Opis produktu
 

O produkcie
Producent:
OLIMP LABS
Nagawczyna 109c
39-200 Dębica

Opakowanie: 30 kapsułek

Wskazania:

Olimp Levit C 1500 to suplement diety przeznaczony dla osób dorosłych. Wskazany jest do stosowania celem wspierania odporności
organizmu w okresie jesienno-zimowym. Szczególnie polecany dla osób wykazujących zwiększone zapotrzebowanie na witaminę C, np.
wykonującym ciężką pracę fizyczną, sportowcom wyczynowym, jak i ćwiczącym rekreacyjnie.

Właściwości:

Suplement diety LEVIT C 1500 zawiera w swym składzie witaminę C w postaci kwasu L-askorbinowego w wysokiej dawce - jedna
kapsułka zawiera aż 1500 mg witaminy C. Witamina C zapewnia wsparcie dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i
odpornościowego oraz wspiera ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym. Sprzyja również utrzymaniu prawidłowego metabolizmu
energetycznego. Polecana jest zarówno dla osób intensywnie pracujących umysłowo, jak i fizycznie, gdyż przyczynia się do redukcji
uczucia zmęczenia i znużenia, a także wykazuje pozytywny wpływ na utrzymanie prawidłowych funkcji psychologicznych. Witamina C
wykazuje tez działanie wspomagające prawidłową produkcję kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń
krwionośnych, kości, chrząstki, skóry oraz dziąseł i zębów.

Składniki:

kwas L-askorbinowy – witamina C; substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna; substancja przeciwzbrylająca – sole
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 magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; kapsułka (żelatyna, barwnik: E171)1 kapsułka zawiera: Witamina C - 1500 mg -
1875%RWS – referencyjne wartości spożycia.*skręcalność kwasu L-askorbinowego wynosi +20,5⁰ - +21,5⁰

Stosowanie:

Należy stosować 1 kapsułkę raz dziennie po posiłku głównym, popijając dużą ilością wody.
W przypadku trudności z połknięciem kapsułki, jej zawartość mozna wysypać i wymieszać z wodą lub ulubionym napojem o
temperaturze pokojowej.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Ważne informacje:
Preparatu Olimp Levit C 1500 nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek jego składnik.
Osoby z kamicą nerkową (szczawianową lub moczanową), zaburzeniami gospodarki żelaza (talasemia, hemochromatoza), kobiety w
ciąży lub karmiące, stosowanie preparatu powinny skonsultować z lekarzem.
Preparat niewskazany dla dzieci.
Nie należy spożywać innych preparatów zawierających witaminę C, w szczególności w ilościach powyżej 500 mg. Przekroczenie
zalecanej dziennej porcji może mieć efekt przeczyszczający.
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