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CC MAX x 15 kaps
 

Cena: 17,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 15 kaps

Postać Kapsułki

Producent COLFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
kwas L-askorbinowy, żelatyna wołowa, glukonian cynku

1 kapsułka zawiera:

Witamina C - 1000 mg (1250 % RWS)
Cynk - 15 mg (150 % RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
15 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
CC MAX to preparat będący połączeniem dwóch składników wspierających układ immunologiczny.

Witamina C poza wsparciem układu odpornościowego wspomaga m.in. układ nerwowy, uczestniczy w prawidłowym przebiegu
funkcji psychologicznych oraz przyczynia się do zmniejszenia uczucia znużenia i zmęczenia.
Cynk natomiast dodatkowo wpływa na prawidłowy metabolizm makroskładników, węglowodanów i kwasów tłuszczowych oraz
pomaga w utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej. Cynk przyczynia się również do ochrony składników komórki przed
uszkodzeniem oksydacyjnym.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Ostrożnie stosować u osób mających skłonność do tworzenia się kamieni
nerkowych lub z kamicą nerkową.
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Stosowanie
1 kapsułka 1 raz dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A.
ul. Wojska Polskiego 3
39 - 300 Mielec

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.
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