
Suplement diety 
 

Power of Life® Odporność 
witamina c + wapń + rutyna + cynk 

 
 

 
 

Witamina C , Cynk wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu 
odpornościowego. 

 
Suplement diety Power of Life Odporność to produkt przeznaczony dla osób dorosłych. 
Dostarcza składniki wspierające funkcjonowanie układu odpornościowego: witaminę C 
oraz cynk. Dodatkowo skład produktu wzbogacony jest o wapń i rutynę. 
 
Smak cytrynowy. 
Zawiera cukier i substancje słodzące. 
 
 
Składniki suplementu diety Power of Life Odporność : 
 
Witamina C oraz Cynk  pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu 
odpornościowego. 
 
ponadto, 
Witamina C : pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym 

przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia 
przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego 

 
Wapń   przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego 

pomaga w utrzymaniu prawidłowego przekaźnictwa nerwowego 
bierze udział w procesie podziału i specjalizacji komórek 

 
Składniki:  
Węglan wapnia; regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, węglany sodu; glukoza; kwas L-
askorbinowy (witamina C); rutozyd (rutyna); aromat; regulator kwasowości: kwas jabłkowy; 
substancja wiążąca: glikol polietylenowy; substancja słodząca: sukraloza; tlenek cynku; 
barwnik: ryboflawiny. 
 
Zalecane spożycie:  
1 tabletka dziennie. Tabletkę rozpuścić w szklance (200 ml) chłodnej  wody. Nie należy 
przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być 
stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. 
 
Należy pamiętać, że istotne znaczenie mają zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb 
życia.  



 
Skład zalecanej do spożycia dziennej porcji: 

Składniki 
odżywcze 

1 tabletka RWS* 
100ml napoju 

przyrządzonego 
zgodnie z zaleceniem 

Wapń 500 mg 62,5% 250 mg 

Witamina C 320 mg 400% 160 mg 

Rutyna 40 mg  20 mg 

Cynk 5 mg 50% 2,5 mg 

  
*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia  

 

 

Ostrzeżenia: 
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na którykolwiek ze składników 
produktu. Nie stosować w kamicy nerkowej, przy niewydolności nerek.  
Produkt może zawierać śladowe ilości laktozy.  
 
 
Najlepiej spożyć przed końcem, Numer partii - znajdują się na spodzie tuby i na boku 
kartonika.  
 
Warunki przechowywania:  
Produkt przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed światłem i wilgocią.  
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.  
 
Najlepiej spożyć przed końcem: 

Numer partii: 

Kod kreskowy : 5904730411042 

 
Zawartość opakowania:  
20 tabletek musujących po 4g. Masa netto: 80g. 
 

Producent: 
TREE PHARMA SP. Z O.O.  
ul. STRZESZYŃSKA 33      
60-479 POZNAŃ  
 
 


