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Amocon Forte c x 21 sasz
 

Cena: 34,01 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 21 sasz

Postać Proszki

Producent AXXON

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Amocon Forte C w postaci saszetek z proszkiem do rozpuszczania od Axxon jest produktem przeznaczonym dla
pacjentów dorosłych. Na co jest Amocon Forte C? Wskazaniem do stosowania produktu jest uzupełnienie codziennej podaży biotyny,
witaminy C i aminokwasów (których źródłem w suplemencie diety jest hydrolizat żelatyny).

Funkcją biotyny, która jest zawarta w suplemencie diety Amocon Forte C, jest wspomaganie wzrostu włosów. Substancja ta wspiera
formowanie mieszków włosowych, a oprócz tego przyczynia się do prawidłowego wydzielania sebum, co w konsekwencji wspomaga
redukcję problemu wypadania włosów, a także wpływa na stymulowanie ich wzrostu. W ten sposób Amocon Forte C przyczynia się do
wzmocnienia włosów i poprawy ich kondycji i grubości. W składzie suplementu diety znajduje się również witamina C, która wspomaga
produkcję kolagenu, a ten jest ważnym składnikiem budulcowym naczyń krwionośnych oraz skóry. Witamina C wspiera też ochronę
antyoksydacyjną komórek, a oprócz tego przyczynia się do regeneracji zredukowanej formy witaminy E. Źródłem aminokwasów (które
wchodzą w skład naturalnego czynnika nawilżającego NMF) w suplemencie diety Amocon Forte C jest hydrolizat żelatynowy. W ten
sposób suplement diety wspomaga właściwe nawodnienie naskórka, a także jego elastyczność oraz odporność na uszkodzenia.

W opakowaniu znajduje się 21 saszetek z proszkiem do rozpuszczania Amocon Forte C. W skład 1 saszetki wchodzi 2500 µg biotyny,
80 mg witaminy C oraz 4,98 g hydrolizatu żelatyny. Skład produktu uzupełniają substancje pomocnicze, których szczegółowy wykaz
znajduje się na opakowaniu. Suplement diety Amocon Forte C w postaci saszetek z proszkiem do rozpuszczania należy stosować
zgodnie z zaleceniami producenta i we wskazanych przez niego dawkach. Produkt należy przyjmować w liczbie 1 saszetki z proszkiem
do rozpuszczania Amocon Forte C dziennie. Aby prawidłowo przyjąć suplement diety, należy rozpuścić zawartość 1 saszetki w 150 ml
niegazowanej wody o temperaturze pokojowej. Po dokładnym zamieszaniu i upewnieniu się, że proszek się rozpuścił, produkt można
wypić. Nie należy przekraczać wskazanej dawki dziennej suplementu. Wyrób powinien być stosowany systematycznie, najlepiej nie
krócej niż przez 3 miesiące.

Suplement diety Amocon Forte C ma przeciwwskazania. Nie powinien być stosowany w przypadku nadwrażliwości na choć jeden ze
składników saszetek z proszkiem do rozpuszczania. Nie może być stosowany przez dzieci, poza tym nie powinny go przyjmować
pacjentki spodziewające się dziecka i będące w okresie karmienia piersią. Amocon Forte C nie może być też traktowany jako zamiennik
zbilansowanych posiłków i zdrowego trybu życia, ponieważ nie jest w stanie ich zastąpić i może jedynie je uzupełniać. Produkt należy
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przyjmować w dawkach nie większych od tych, które są rekomendowane przez producenta. Suplement diety Amocon Forte C powinien
być również prawidłowo przechowywany. Należy zabezpieczyć go w taki sposób, aby nie był widoczny i dostępny dla najmłodszych
dzieci.

Składniki
 1 saszetka zawiera:
biotyna – 2500mcg*
witamina C – 80mg*
hydrolizat żelatyny – 4,98g*
oraz substancje pomocnicze.

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
21 saszetek

Charakterystyka

Formuła suplementu diety Amocon Forte C bazuje na bogatym źródle aminokwasów, czyli hydrolizacie żelatyny.
Dodatkowo jego skład uzupełnia witamina C, która wspiera prawidłowy proces produkcji kolagenu, tym samym wspomaga
utrzymanie właściwego funkcjonowania naczyń krwionośnych i skóry.
Biotyna wspiera utrzymanie dobrej kondycji skóry i włosów, dodatkowo wspomaga zachowanie prawidłowego stanu błon
śluzowych.

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 saszetka dziennie. Zawartość saszetki zalać niegazowaną wodą (150ml, w temperaturze pokojowej), wymieszać do rozpuszczenia
oraz wypić.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C ,w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.

Producent
Axxon Sp. z o.o.
ul. Puławska 314
02-819 Warszawa

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

