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CeMax Forte, 1g, 30 tabletki
 

Cena: 27,72 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent BIOFARM SP.Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Cemax Forte to suplement diety, który zawiera w swoim składzie 1000 mg witaminy C o przedłużonym uwalnianiu. Spowolnione
uwalnianie zapewnia działanie witaminy C w organizmie w wydłużonym czasie.

Witamina C:
•pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych,
•pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego,
•przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia,
•pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym,
•zwiększa przyswajanie żelaza.

Kiedy polecany jest do stosowania suplement diety Cemax Forte?
•w zapobieganiu stanom niedoboru witaminy C (np. u osób palących, ludzi w podeszłym wieku, w stanach stresu, u osób regularnie
spożywających alkohol, podczas stosowania niektórych rodzajów diet np. diet eliminacyjnych),
•w celu wzmocnienia układu odpornościowego,
•wspomagająco przy stanach obniżonej odporności organizmu,
•w trakcie suplementacji żelazem.

Zalecana do spożycia dzienna porcja
osoby dorosłe – 1 tabletka w ciągu dnia, przed lub po posiłku, popijając wodą, nie rozgryzać.

Składnik: 1 tabletka
Witamina C 1000 mg (1250% RWS*)
*%RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Składniki:
kwas L-askorbinowy (witamina C), substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna, substancja spulchniająca –
hydroksypropylometyloceluloza, substancja rzeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, otoczka tabletki (substancje
glazurujące – hydroksypropylometyloceluloza, hydroksypropyloceluloza, substancja przeciwzbrylająca – talk, substancja wypełniająca
– skrobia kukurydziana, stabilizator – triglicerydy średniołańcuchowe, barwniki – dwutlenek tytanu, ryboflawina), substancja
przeciwzbrylająca – dwutlenek krzemu, substancja przeciwutleniająca – butylohydroxytoluen.
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Uwagi do stosowania
•Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
•Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
•Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.
•Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
•Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
•Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem.
•Niezalecany dla osób wrażliwych i uczulonych na składniki tabletki oraz z kamicą nerkową, chorych na cukrzycę i choroby krwi.
•Suplement diety powinien być przechowywany w pomieszczeniu suchym w temperaturze pokojowej do 25ºC, bez dostępu
bezpośredniego działania promieni słonecznych.
•Korzystne działanie produktu występuje przy spożyciu zalecanej dziennej porcji, tj. 1 tabletki.
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