WITAMINA C

Z BIOFLAWONOIDAMI
S U P L EM ENT DI ET Y

Bioﬂawonoidy naturalnie towarzyszą witaminie C w owocach
cytrusowych, wspierając jej działanie antyoksydacyjne.
Ponadto same bioﬂawonoidy wykazują szereg korzystnych
działań na organizm, w tym:
działanie przeciwzapalne i przeciwalergiczne
działanie przeciwmiażdżycowe i antyagregacyjne
wspomaganie leczenia i proﬁlaktyki wielu chorób
(np. cukrzycy, chorób sercowo-naczyniowych,
nowotworowych czy wirusowych)

FORMUŁA OPRACOWANA PRZEZ FARMACEUTÓW

DZIENNA DAWKA (1 KAPS.) ZAWIERA:

Kto może przyjmować preparat?

NAZWA SUBSTANCJI

POSTAĆ CHEMICZNA

Suplement zalecany jest dla osób dorosłych, które chcą uzupełnić swoją
dietę o witaminę C i bioﬂawonoidy cytrusowe. Stosowanie u osób poniżej
18. roku życia należy skonsultować z lekarzem lub farmaceutą.

Witamina C

Kwas l-askorbinowy

Bioﬂawonoidy
cytrusowe (z 28 mg
wyciągu z owoców
pomarańczy gorzkiej)

Suchy wyciąg z
owoców pomarańczy
gorzkiej (Citrus
aurantium) DER 20:1

Nie należy jednak stosować preparatu:
w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników,
u osób cierpiących na kamicę nerkową lub z predyspozycją do
powstawania kamieni nerkowych,
u kobiet w ciąży,
u kobiet karmiących piersią,
u osób stosujących leki na nadciśnienie.

ILOŚĆ

%RWS*

1000 mg

1250

25 mg

-

RWS*- dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych dla osób dorosłych.

Substancje wypełniające: pektyny.
Skład otoczki kapsułki: hydroksypropylometyloceluloza.

Sposób stosowania:
Zalecane dawkowanie Medicover Vital Witamina C z bioﬂawonoidami to
1 kapsułka na dobę. Kapsułkę należy połknąć w całości i popić wodą.
UWAGA: Nie przekraczaj zalecanej dziennej dawki suplementu do spożycia.

Informacje dla alergików:
W trosce o osoby cierpiące na alergie pokarmowe preparat nie zawiera
glutenu i barwników.

Środki ostrożności:
Produkt należy przechowywać w suchym miejscu o temperaturze nieprzekraczającej 25°C. Ze względów bezpieczeństwa preparat powinien znajdować się poza zasięgiem małych dzieci.

6 0 K AP SU ŁE K
UWAGA: Jeśli podczas suplementacji wystąpi pobudzenie lub niepokój, przerwij przyjmowanie preparatu. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut
(zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego stylu życia. Należy pamiętać, że odpowiednio zbilansowana dieta jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

