Заряджай імунітет!
Вітаміни С та D

Вітамін С 1000 мг
Вітамін С Макс 1000 мг
ВіталГолд Д3 2000 МО

Виробник: ТОВ КТ "АЛГ Фарма Поланд" (ALG
Pharma Poland Sp. z o. o. Sp. k. ), Польща.
Офіційний дистриб'ютор: ТОВ «БАД-АЛТАЙ»,
Україна, м. Київ.

Вітамін С 1000 мг №30 (капсули)
Вітамін С 1000 мг призначений як додаткове джерело вітаміну С до раціону
харчування для сприяння належного функціонування імунної системи.
Склад

1 капсула

%, від рекомендованого рівня
добового споживання

Вітамін С

1000 мг (mg)

1250%

Вітамін С 1000 мг призначений для людей з підвищеною потребою у вітаміні С:
• зі зниженим імунітетом;
• які часто піддаються стресу;
• зі шкідливими звичками;
• та людей похилого віку.
Рекомендується вживати у період зниження імунітету, особливо в осінньо-зимовий сезон.

Вітамін С Макс 1000 мг №30 (таблетки)
Вітамін С Макс 1000 мг призначений як додаткове джерело вітаміну С до
раціону харчування для сприяння належного функціонування імунної
системи, сприяє підтриманню правильного енергетичного обміну.
Вживати: по 1 таблетці на день під час або після їжі, запиваючи водою.

Навіщо потрібен вітамін С?
Захищає від вірусних і бактеріальних інфекцій: стимулює утворення
імунних клітин, інтерферону і антитіл
Допомагає організму синтезувати білок колаген, який є основою м'язів,
кісток, хрящів, судин, шкіри і всіх тканин організму
Прискорює процеси регенерації (загоєння) ран
Має антистресові властивості

ВіталГолд Д3 2000 МО (120 таблеток)
ВіталГолд Д3 2000 МЕ призначений як додаткове джерело вітаміну D, що
допомагає підтримувати здоров’я кісток та зубів, підтримує правильну роботу
імунної системи та м’язів, сприяє правильному засвоєнню кальцію та фосфору.
Склад

1 таблетка

%, від рекомендованого рівня
добового споживання

Вітамін D

50 мкг (µg)
(2000 UI)

1000%

Користь вітаміну D зазначено в Міжнародному протоколі MCPS
профілактики та ведення Covid-19 на всіх етапах лікування.
Вживати: по1 таблетці на день під час їжі.
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МИ ЗАВЖДИ ВІДКРИТІ ДЛЯ НОВИХ
ПРОПОЗИЦІЙ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА!

