
Bioflawo C - SR
suplement diety
60 kapsułek

Bioflawo  C  -  SR  to  suplement  diety  z  witaminą  C  500 mg w formie mikropeletek,  które  umożliwiają  jej
przedłużone uwalnianie w organizmie 

Witamina C:
 Pomaga w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.
 Pomaga  w  produkcji  kolagenu  w  celu  zapewnienia  prawidłowego  funkcjonowania  naczyń

krwionośnych, skóry, zębów i kości.
 Przyczynia  się  do  utrzymania  prawidłowego  metabolizmu  energetycznego  i  chroni  komórki  przed

stresem oksydacyjnym.
 Pomaga  w  prawidłowym  funkcjonowaniu  układu  nerwowego  i  utrzymaniu  prawidłowych  funkcji

psychologicznych.
 Przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
 Zwiększa przyswajanie żelaza.

Składniki: Witamina C  (kwas L-askorbinowy); kapsułka - żelatyna; bioflawonoidy; substancja wypełniająca -
celuloza  mikrokrystaliczna;  skrobia  kukurydziana;  substancja  zagęszczająca  –
hydroksypropylometyloceluloza; substancja glazurująca – szelak; barwnik – kurkumina. 

Składniki Zawartość  w 2 
kapsułkach

%RWS*

Witamina C 1000 mg 1250%

 Ekstrakt z bioflawonoidów 40 mg -
    *RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

  - nie ustalono referencyjnej wartości spożycia.

Przeznaczenie: produkt przeznaczony dla osób dorosłych do stosowania, jako uzupełnienie diety w witaminę C w
okresie  obniżonej  odporności.  Polecany  w  szczególności  dla  osób  wykonujących  ciężką  pracę  fizyczną,
uprawiających sport, narażonych na stres

Zalecane spożycie: zalecana  dzienna  porcja  do  spożycia   wynosi  2  kapsułki.  Zażywać  w  trakcie  posiłku,
popijając wodą. 

Ostrzeżenia: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu doby. Nie stosować preparatu w przypadku
nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników.  Nie stosować u osób mających predyspozycje do tworzenia kamieni
nerkowych oraz chorujących na kamicę nerkową.  Nie należy stosować suplementu diety po upływie daty minimalnej
trwałości. Data minimalnej trwałości znajduje się z boku opakowania.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zaleca się zrównoważony sposób żywienia i
zdrowy tryb życia. Nie zaleca  się  stosowania preparatu kobietom w ciąży i karmiącym piersią

Przechowywanie: przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny
dla małych dzieci. Chronić od światła.

  Masa netto: 40,8g 

Producent:
ALG Pharma Sp. z o.o. 
ul. Kasprzaka 31
01-234 Warszawa 
www.algpharma.pl
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