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FUNDAMAX tabl. 30 tabl.
 

Cena: 12,65 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Składniki
Kwas L-askorbinowy, substancje wypełniające: celuloza oraz fosforany wapnia, rutozyd, substancje glazurujące:
hydroksypropylometyloceluloza oraz sole magnezowe kwasów tłuszczowych, cholekalcyferol, tlenek cynku, selenian (IV) sodu,
substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, barwnik: dwutlenek tytanu, substancje glazurujące: hydroksypropyloceluloza, talk,
kwasy tłuszczowe, wosk pszczeli biały oraz wosk carnauba.

Zawartość składników w jednej tabletce (zalecana dzienna porcja): witamina C – 1000mg (1250% RWS), witamina D – 50mcg
(2000j.m.; 1000% RWS), cynk – 15mg (150% RWS), selen – 55mcg (100% RWS), rutozyd – 50mg.
RWS – referencyjna wartość spożycia.

Działanie
Preparat jest rekomendowany dla osób dorosłych, które chcą uzupełnić swoją codzienną dietę w składniki, które wspierają prawidłowe
funkcjonowanie układu immunologicznego. Suplement diety w składzie zawiera witaminę C, witaminę D, cynk, selen oraz rutozyd.
Wsparciem dla właściwego funkcjonowania układu odpornościowego jest cynk, selen oraz witaminy C i D. Ponadto witamina C pomaga
zmniejszać uczucie znużenia i zmęczenia oraz wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Cynk, selen i witamina C
wspomagają również ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym. Witamina D wspiera utrzymanie kości i zębów w zdrowiu oraz
wspomaga właściwe funkcjonowanie mięśni.

Zastosowanie:
Suplement diety Fundamax przeznaczony do stosowania jako uzupełnienie codziennej diety w składniki, które wspierają prawidłowe
funkcjonowanie układu odpornościowego. Produkt dla osób dorosłych.

Informacje dodatkowe:
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut, czyli zamiennik zróżnicowanej diety. Zachowanie zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia ma duże znaczenie. Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze
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pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. Możliwość stosowania preparatu u kobiet w okresie ciąży i karmienia
piersią należy omówić z lekarzem.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu diety. Nie stosować u osób chorych na kamicę nerkową
oraz osób ze skłonnością do tworzenia się kamieni nerkowych.

Sposób użycia 
Zalecana dzienna porcja dla osób dorosłych: jedna tabletka. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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