
VITAMINA C 500 mg 30
CÀPSULES VEGETALS

EAN: 8435110851709 FABRICANTE: NATURLIDER

Preus vàlids excepte canvis a la nostra web. IVA inclòs. Doc. Version bf-trf-G-20230519
https://bio-farma.es/comprar/naturlider-vitamina-c-500-mg-30-capsules-vegetals_4990/

   https://bio-farma.es - info@bio-farma.es C/ Vermell, 20 3r 3a - 17252
St. Antoni de Calonge (Girona) Spain +34 696 79 77 77  

Vitamina C Naturlider és un complement alimentari indicat per reforçar el sistema immunitari i en aquells
casos en què hi ha un dèficit de Vitamina C.

DESCRIPCIÓ

Què és i per a què serveix Vitamina C Naturlider?

És un complement alimentari compost per Vitamina C, en forma d'àcid L-ascòrbic, aportant una dosi diària
de 500 mg.

Quines són les propietats de Vitamina C Naturlider?

La Vitamina C contribueix al funcionament normal del sistema immunitari.
Contribueix a la protecció de les cèl·lules davant del dany oxidatiu.
Contribueix a la formació normal del col·lagen per al funcionament normal de la pell, dels vasos
sanguinis, dels ossos, dels cartílags, de les genives i de les dents.
Contribueixen al metabolisme energètic normal.
Al funcionament normal del sistema nerviosos.
A la funció psicològica normal.
Ajuda a disminuir el cansament i la fatiga.
Millora l´absorció del ferro.

Quina és la dosi diària recomanada de Vitamina C Naturlider?

La dosi diària recomanada és una càpsula vegetal al dia, preferiblement al matí amb l'esmorzar.

Quins són els ingredients de Vitamina C Naturlider?

Vitamina C (àcid L-ascòrbic)  500 mg, agent de recobriment (hidroxipropilmetilcel·lulosa*),  agents de
càrregues (calci fosfat didhidrat i cel·lulosa microcristal·lina), antiaglomerant (estearat de magnesi), aigua
purificada*, i gelificant (goma).

Quines són les interaccions, efectes secundaris o contraindicacions de Vitamina C Naturlider?
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Heu de consultar el metge en cas d'estar embarassada o en procés de lactància, o presenta condicions
mèdiques especials.

El consum no està indicat en persones amb diagnòstic d'hemocromatosi, problemes en la funció renal i
persones amb predisposició a la formació de càlculs renals.

https://bio-farma.es
https://bio-farma.es/laboratori/naturlider_14
https://bio-farma.es/comprar/naturlider-vitamina-c-500-mg-30-capsules-vegetals_4990/
https://bio-farma.es
mailto:info@bio-farma.es

