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Ingrediente
Vitamina C, hidroxipropilmetilceluloză și celuloză 
microcristalină (agenţi de încărcare); săruri de magneziu 
ale acizilor grași vegetali și dioxid de siliciu (agenţi 
antiaglomeranţi); hidroxipropilmetilceluloză, polietilenglicol 
și talc (agenţi de glazurare).

Caracteristici
Absorbţia Vitaminei C este asigurată de Formula Retard, cu 
eliberare treptată pe parcursul a 7 ore de la utilizare. 

Atenţie
A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. 
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și 
echilibrată și un mod de viaţă sănătos. A nu se lăsa la 
îndemâna și la vederea copiilor mici. Contraindicat copiilor 
sub 3 ani și persoanelor alergice la oricare dintre ingredientele 
produsului. În cazul femeilor însărcinate sau care alăptează, 
utilizarea se face numai la recomandarea specialistului. 
Consumată în exces, vitamina C poate avea efect laxativ. A se 
păstra la loc uscat, ferit de lumină și căldură.

Menţiuni de sănătate
Vitamina C contribuie la:

• menţinerea funcţionării normale a sistemului imunitar în timpul 
exerciţiilor fizice intense și după acestea

• formarea normală a colagenului pentru funcţionarea normală a vaselor 
de sânge, a sistemului osos, a ligamentelor și a gingiilor

• funcţionarea normală a sistemului nervos
• menţinerea sănătăţii psihice
• funcţionarea normală a sistemului imunitar
• reducerea oboselii și extenuării
• creșterea absorbţiei fierului.

Mod de utilizare
1 comprimat pe zi.
A se consuma, de preferinţă, înainte de sfârșitul 
perioadei de valabilitate înscrisă pe ambalaj.

• Eliberare treptată în 7 ore
• Întărește sistemul imunitar
• Doză optimă
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30 comprimate filmate
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