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OLIMP GOLD-Vit C 1000 Forte 60 kaps.
 

Cena: 47,53 PLN

Opis produktu
 

OLIMP GOLD-Vit C 1000 Forte 60 kaps.

Informacje ogólne:
Gold-Vit C® 1000 mg Forte to suplement diety zawierający opatentowaną witaminę C, nowej generacji – PureWay-C® w zwiększonej
dawce.

Preparat jest mikrokapsułkowanym kompleksem kwasu L-askorbinowego i naturalnych wosków roślinnych (tłuszczowych metabolitów),
wzbogaconych bioflawonoidami cytrusowymi, który wspomaga układ odpornościowy i jest przyjazny dla żołądka.

Witamina C jest niezbędna dla 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.

Gold-Vit C® 1000 Forte przeznaczony jest dla osób wykazujących zwiększone zapotrzebowanie na witaminę C; szczególnie dla
narażonych na stres, palących papierosy, osób starszych oraz aktywnych fizycznie. Szczególnie polecany osobom wykonującym ciężką
pracę fizyczną, sportowcom wyczynowym oraz w okresie obniżonej odporności.
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Mikrokapsułkowany kompleks PureWay-C® (kwas L-askorbinowy – witamina C, bioflawonoidy cytrusowe), substancja wypełniająca –
celuloza mikrokrystaliczna; substancje przeciwzbrylające – dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych; kapsułka
(składniki otoczki – żelatyna, barwnik – E 171).

Dawkowanie:
1 kapsułka raz dziennie po posiłku głównym lub inaczej po konsultacji z lekarzem.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na składniki preparatu. Osoby z kamica nerkowa (szczawianowa lub moczanowa), zaburzeniami gospodarki żelaza
(talasemia, hemochromatoza), kobiety w ciąży lub karmiące stosowanie preparatu powinny skonsultować z lekarzem.
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