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CeMax forte x 30 tabl
 

Cena: 34,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent BIOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

Acidum ascorbicum

Opis produktu
 

Składniki
kwas L-askorbinowy (witamina C), substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna, substancja spulchniająca –
hydroksypropylometyloceluloza, otoczka tabletki (hydroksypropylometyloceluloza, hydroksypropyloceluloza, talk, skrobia kukurydziana,
trójglicerydy, barwniki: dwutlenek tytanu, ryboflawina), substancje przeciwzbrylające – sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
dwutlenek krzemu, substancja przeciwutleniająca – butylohydroxytoluen.

1 tabletka zawiera:

Witamina C - 1000 mg (1250% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość: 30 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Ce Max Forte zawiera 1000 mg witaminy C.

Witamina C jest potrzebna do utrzymania prawidłowych funkcji układu odpornościowego i pomaga w ochronie komórek przed
stresem oksydacyjnym. Przez zastosowanie technologii spowolnionego uwalniania witamina C uwalnia się z tabletki powoli, w
sposób stopniowy i kontrolowany dzięki czemu zniesione jest działanie drażniące witaminy C i nie dochodzi do podrażniania
błon śluzowych przewodu pokarmowego.
Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, pomaga w ochronie komórek przed stresem
oksydacyjnym, zwiększa przyswajanie żelaza, pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania naczyń krwionośnych.
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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

Stosowanie
Zalecane dzienne spożycie to: osoby dorosłe – 1 tabletka w ciągu dnia, przed lub po posiłku, popijając wodą, nie rozgryzać.

Przechowywanie
Suplement diety powinien być przechowywane w pomieszczeniu suchym w temperaturze pokojowej do 25ºC, bez dostępu
bezpośredniego działania promieni słonecznych, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań

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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