LEVIT C 1500

suplement diety

AŻ 1500 MG WITAMINY C W 1 KAPSUŁCE! WITAMINA C L(+)
SKRĘTNA

LEVIT C 1500 to suplement diety zawierający witaminę C w postaci kwasu L-askorbinowego w
wysokiej dawce 1500 mg.
Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i odpornościowego oraz w
ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Pomaga również w utrzymaniu prawidłowego
metabolizmu energetycznego. Polecana zarówno dla osób intensywnie pracujących umysłowo, jak i
fizycznie, gdyż przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, a także wpływa na
utrzymanie prawidłowych funkcji psychologicznych. Badania naukowe udowodniły, że witamina C
wspiera prawidłową produkcję kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń
krwionośnych, kości, chrząstki, skóry oraz dziąseł i zębów.

Składniki
Informacja żywieniowa

1 kapsułka

RWS**

Witamina C

1500 mg

1875%

**RWS – referencyjne wartości spożycia.
*skręcalność kwasu L-askorbinowego wynosi +20,5⁰ - +21,5⁰

Składniki: kwas L-askorbinowy – witamina C; substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna;
substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; kapsułka
(żelatyna, barwnik: E171).

Zastosowanie
Przeznaczenie: preparat dla osób dorosłych, przeznaczony do wspierania odporności organizmu w
okresie jesienno-zimowym, dla osób wykazujących zwiększone zapotrzebowanie na witaminę C,
polecany w szczególności osobom wykonującym ciężką pracę fizyczną, sportowcom wyczynowym,
jak i ćwiczącym rekreacyjnie.

Dawkowanie
Zalecana dzienna porcja: 1 kapsuła raz dziennie po posiłku głównym, popijając dużą ilością wody.
W przypadku trudności z połknięciem kapsułki, jej zawartość należy wysypać i wymieszać z wodą
lub ulubionym napojem o temperaturze pokojowej.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
Uwaga: preparatu 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. Nie stosować u dzieci. Nie należy spożywać innych preparatów
zawierających witaminę C, w szczególności w ilościach powyżej 500 mg. Przekroczenie zalecanej
dziennej porcji może mieć efekt przeczyszczający.

