


التركيب: 
٥٠٠ ملغ. كل مضغوطة مضغ تحتوي: فيتامين  

الخواص:
يساعد فيتامين C على محاربة الجذور الحـرة ، والتي يمكن أن تؤدي إلى اإلجهاد التأكسـدي 

والشيخوخة المبكرة للخاليا.
كما يساهم في تكوين الكوالجين والحفاظ على صحة البشرة.

يلعب فيتامين C أيضًا دورًا أساســيًا في دعم جهاز المناعة. كما يســاعد على تعزيز صحــة 
القلب واألوعية الدموية.

تنبيهات:
١- كما هو الحال مع المتمات الغذائية األخرى ينبغي استشارة الطبـيب قبـل االسـتعمال إذا 
كنت تحت إشـراف طبـي، حـامل، مرضع، الذين يعانون من التحسـس الغذائي، أو لديهم 

تحسس نحو أي من المكونات. 
٢- استشـر الطبـيب أو الصيدلي إذا كان لديك حــالة طبــية محــددة، أو إن كنت تتناول أدوية 

أخرى.
٣- ليس المقــصود من المتمات الغذائية عالج او منع اي مرض، كما يجب أن ال تحــل محـــل 

نظام غذائي متوازن ومتنوع، أو اتباع نظام صحي.
موانع االستعمال :

في حال التحسس ألي من مكونات المستحضر.
التداخالت الدوائية:

قد يقلل الفيتامين سي من فعالية الوارفارين وبالتالي يزيد خطر التجلط.
طريقة االستخدام:

مضغوطة واحدة يوميا، يفضل بعد الطعام، استشر طبيبك المختص
الحفظ:

يحفظ المستحضر ضمن حرارة الغرفة دون الدرجة ٢٥ مئوية بعيدا عن متناول األطفال
التعبئة: 

PVC/ALUعبـوة من الكرتون تحـتوي على بلســترين أو ثالث بلســترات  كل بلســتر يحــتوي                   
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Composition:
Each chew tab contains: Vitamin C 500mg.
Properties:
Vitamin C helps fight free radicals, which can lead to oxidative stress and the 
premature aging of cells.
- One of its primary functions is collagen formation and maintaining healthy skin.
- Vitamin C also plays an essential role in supporting the immune system.
- It helps to promote cardiovascular health.
Precautions:
As with other food supplements, seek professional advice before using if you 
are pregnant, breast-feeding, under medical supervision, suffer from food 
allergies, or are allergic to any of the ingredients.
Consult your doctor or pharmacist if you have an underlying medical condition, 
or if on medication. 
Vitamin supplements are not intended to treat or prevent any disease. Food 
supplements must not replace a balanced and varied diet, and a healthy 
lifestyle.
Not to be used:
In cases of hypersensitivity to any ingredient.
Drug Interactions:
Vitamin C may reduce the effectiveness of warfarin and thus increase the risk of 
clotting.
Method of use:
1 tab daily preferably with food, consult your doctor.
Storage:
Store in room temperature below 25 C. Out of reach of children.
Presentation:
A carton box contains 2 – 3 PVC/ALU blisters, each contains 10 tabs.
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KEEP THIS AND ALL PRODUCTS OUT OF CHILDREN'S REACH!
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