
 

Juvenil plus witamina C 

Juvenil plus witamina C suplement diety w płynie, uzupełniający 

normalną dietę w witaminę C i zestaw nukleotydów, 

niskocząsteczkowych peptydów oraz aminokwasów.  

 

Objętość netto: 100ml 

Nukleotydy to podstawowe jednostki budujące kwasy 

nukleinowe DNA i RNA, których znaczenie w organizmie polega 

na zdolności do regeneracji i tworzenia się nowych komórek. Są 

również składnikiem ważnych kofaktorów, które uczestniczą w 

procesach biochemicznych naszego organizmu. Zapotrzebowanie 

na nukleotydy wzrasta w okresie rozwoju dzieci, wytężonej pracy 

fizycznej i umysłowej oraz u osób starszych.  

Witamina C przyczynia się do: 

- zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia 

- utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego  

Witamina C pomaga w: 

- prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego 

- ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym  

- prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego 

- utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych 

Składniki: woda demineralizowana, kwas L-askrobinowy, Juvenil (zestaw nukleotydów, 

niskocząsteczkowych peptydów oraz aminokwasów) 

Informacje dodatkowe: Produkt przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej pierwszego 

roku życia. Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu, w sposób niedostępny dla 

małych dzieci, po otwarciu spożyć w ciągu 2 miesięcy. Można rozcieńczyć z przegotowaną, 

chłodną wodą. przechowywać w temperaturze pokojowej. 

Sposób użycia: 
Dorośli: odmierzyć za pomocą załączonej miarki 3 ml, spożywać raz dziennie. 

Dzieci powyżej 1 roku: odmierzyć za pomocą załączonej miarki 1,5 ml, spożywać raz 

dziennie. 



Można mieszać z chłodnymi napojami i potrawami. W celu osiągnięcia efektu 

fizjologicznego producent zaleca minimum trzymiesięczną kurację. Nie należy przekraczać 

zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia zawiera: 

                      dzieci powyżej 1 roku,          dorośli,                                   

                                 1,5 ml                            3 ml  

----------------------------------------------------------------------------- 

Witamina C             12 mg                           24 mg                                                    

                              (15% RWS)**                 (30% RWS)**  

Juvenil                     0,75 mg                        1,5 mg  

  

Przebadano laboratoryjnie. 

*Suplement diety nie jest odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia. 

Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zróżnicowanego odżywiania i prowadzenia 

zdrowego trybu życia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) 

zróżnicowanej diety. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny 

dla małych dzieci. 

**RWS - Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla 

osób dorosłych)  

 


