
 
APTEKA "POD GWIAZDĄ I " SP. Z O.O.

Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

 

 

Layra Vita C 1000mg tabl. musujące x 20szt.
 

Cena: 9,95 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.mus.

Producent ARENAPHARMA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Opis
Layra Vita C 1000 to suplement diety w formie tabletek musujących o smaku cytrynowym, który zawiera substancje słodzące oraz
fenyloalaninę - naturalny aminokwas, który jest składnikiem białek. Preparat ten jest źródłem witaminy C w wysokiej dawce, która
pomaga w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego oraz redukcji zmęczenia i znużenia. Witamina C jest
również ważna dla utrzymania zdrowych kości, zębów oraz skóry.

Składniki
Regulator kwasowości: kwas cytrynowy; kwas L-askorbinowy; (Witamina C); substancja wypełniająca: sorbitol; regulator kwasowości:
wodorowęglan sodu; naturalny aromat cytrynowy z innymi naturalnymi aromatami; stabilizator: glikol polietylenowy; substancje
słodzące: aspartam, sacharynian sodu; barwnik; ryboflawina.

Przeznaczenie
Suplement diety Layra Vita C 1000 jest przeznaczony dla osób dorosłych jako uzupełnienie codziennej diety w witaminę C. Witamina C
jest ważna dla naszego organizmu i pomaga w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, dlatego produkt ten
może być szczególnie przydatny w okresie zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C, np. w okresie jesienno-zimowym lub po
intensywnym wysiłku fizycznym.

Sposób użycia
Rozpuścić 1 tabletkę w szklance (200 ml) chłodnej wody.

Zalecane dzienne spożycie
Zaleca się spożywać 1 tabletkę dziennie. Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający. Nie należy przekraczać
zalecanej dzienniej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Działania niepożądane
Suplement diety powinien być przechowywany w nienasłonecznionym, suchym miejscu w temperaturze 8-25 stopni, w zamkniętym i
oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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Przechowywanie
Suplement diety należy przechowywać w suchym i zacienionym miejscu, w temperaturze między 8 a 25 stopni Celsjusza, najlepiej w
oryginalnym opakowaniu, które jest szczelnie zamknięte. Należy pamiętać, aby przechowywać go poza zasięgiem małych dzieci, aby
uniknąć przypadkowego połknięcia. Dodatkowo, ważne jest, aby regularnie sprawdzać datę ważności suplementu i nie stosować go po
upływie terminu przydatności do spożycia. W ten sposób można zapewnić, że suplement diety zachowa swoją jakość i skuteczność.

Ostrzeżenia
Nie stosować u osób mających predyspozycje do tworzenia kamieni nerkowych lub chorujących na kamicę nerkową.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem suplementu diety skonsultować się z lekarzem.

Dodatkowe informacje
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Suplementy diety nie zastępują
zrównoważonego sposobu żywienia i zdrowego trybu życia.
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