
ВИТАМИН С 500 мг
VITAMIN C 500 mg                                                                           
(10) (20) (30) броя таблетки

Свойства:
Витамините са органични вещества, които 
се намират в храните от растителен и жи-
вотински произход. Те играят основна роля 
при химичните реакции, като контролират 
функциите на човешките органи и тъкани. 
Един от популярните витамини е аскорби-
новата киселина, позната още като витамин 
С. За откриването и през 1937 г. унгарският 
учен Алберт Сент-Дьорди получава Нобело-
ва награда. Човешкият организъм не може 
да синтезира витамин С, ето защо е жизнено 
необходимо към храната да се добавя балан-
сирана доза, за да се поддържа добро здра-
ве. Общото биологично действие на аскорби-
новата киселина е за повишаване жизнения 
тонус на организма в силно изразените 
възстановителни свойства и в отношението 
към функционирането на защитните сили 
на организма. Мощен антиоксидант, който 
противодейства на свободните радикали и 
способства за изграждането на защита сре-
щу сърдечно съдови нарушения в човешкия 
организъм.
Витамин С укрепва стените на кръвоносните 
съдове и участва в образуването на проте-
инов колаген, който изгражда структурата на 
мускулите, кожата, сухожилията и костите. 
Намалява появата на кръвни съсиреци във 
вените. Подпомага състояния, свързани с 
недостиг на витамин С, като възпаления на 
лигавицата на устата, венците, езика и уст-
ните. 
Състав:
В една таблетка Витамин С се съдържа: 
Аскорбинова киселина 500 mg и пълнители: 
Целулоза микрокристална; Глюкоза монохи-
драт, Талк, Стеаринова киселина, Повидон и 
Оцветител Е 104.
Предназначение: като хранителна добавка.

Препоръчва се:
За подкрепа дейността на имунната система.
За повишаване устойчивостта на организма 
срещу вирусни и бактериални инфекции. 
За повишаване жизнения тонус и 
подобряване съпротивителните сили на 
организма. 
За укрепване стените на кръвоносните 
съдове, като намалява кървенето от венците 
и предпазва от пародонтоза.  
Препоръчвана дневна доза: 1 (една) таблет-
ка дневно.
Начин на употреба:
Таблетката трябва да се приема цялa и с 
достатъчно количество течност по време на 
хранене .
Не се препоръчва за лица под 18 години, 
бременни и кърмачки.
Да не се превишава препоръчваната дневна 
доза. 
Опаковка:
По 10 таблетки, опаковани в блистер от PVC/
AL фолио, и по (един), (два) (три)  блистера в 
картонена кутия с листовка.
Срок на годност : 3 години от датата на про-
изводство.
Да не се употребява след изтичане срока на 
годност!
Да не се използва като заместител на разно-
образното хранене.
Съхранение: на сухо и защитено от светлина 
място, при температура до 250С, недостъпно 
за деца!
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