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CeMax x 30 tabl
 

Cena: 19,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent BIOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
kwas askorbinowy 500 mg, celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropylometyloceluloza, gehenian glicerolu, stearynian magnezu,
dwutlenek krzemu, butylohydroxytoluen, otoczka o składzie: hydroksypropylometyloceluloza, hydroksypropyloceluloza, talk, skrobia
kukurydziana, trójglicerydy, barwniki: dwutlenek tytanu, ryboflawina.

zawartość w 1 tabletce:

witamina C 500 mg (625% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
30 tabletek
zawartość netto opakowania: 28g

Charakterystyka
Witamina C:

pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych,
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego,
pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Przeciwwskazania
Niezalecany dla osób wrażliwych i uczulonych na składniki tabletki oraz z kamicą nerkową, chorych na cukrzycę i choroby krwi.
Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem.
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Stosowanie
Osoby dorosłe: 1-2 tabletek w ciągu dnia przed lub po posiłku, popijając wodą, nie rozgryzać.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15–25°C). Chronić przed dostępem wilgoci. Preparat przechowywać w miejscu
niedostępnym i niewidocznym 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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