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Fundamax x 30 tabl
 

Cena: 17,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Fundamax w postaci tabletek jest produktem dedykowanym pacjentom dorosłym. Na co jest Fundamax?
Wskazaniem do jego stosowania są problemy związane z funkcjonowaniem układu odpornościowego. W składzie suplementu diety
znajdują się substancje, które wspomagają pracę układu immunologicznego, a jednocześnie wiele innych układów w organizmie.
Produkt zawiera odpowiednio dobrane dawki witaminy C i D, a także selen, cynk i rutozyd.

Witamina C wspiera prawidłową pracę układu odpornościowego, a oprócz tego wspomaga funkcjonowanie układu nerwowego. Jej
właściwości przyczyniają się też do redukcji uczucia znużenia i zmęczenia. Poza tym jest to składnik wspomagający ochronę
antyoksydacyjną komórek oraz utrzymanie właściwych funkcji psychologicznych. Witamina D wspiera natomiast pracę układu
odpornościowego, a przy tym pracę mięśni i gospodarkę wapniowo-fosforanową. Składnik ten bierze również udział w utrzymaniu
odpowiedniego poziomu wapnia we krwi, a poza tym wspomaga procesy podziału komórek. Zawarte w suplemencie diety Fundamax
cynk i selen przyczyniają się do poprawy pracy układu odpornościowego, a dodatkowo ochrony antyoksydacyjnej komórek.

W opakowaniu znajduje się 30 tabletek Fundamax. W skład 1 tabletki suplementu diety wchodzi 1000 mg (1250% RWS) witaminy C i 50
µg (1000% RWS) witaminy D, a oprócz tego 15 mg (150% RWS) cynku, 55 µg (100% RWS) selenu oraz 50 mg rutozydu. Skład 
suplementu diety Fundamax uzupełniają substancje pomocnicze, czyli celuloza oraz fosforany wapnia, hydroksypropylometyloceluloza
oraz sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu, dwutlenek tytanu, hydroksypropyloceluloza, talk oraz kwasy
tłuszczowe, a także biały wosk pszczeli oraz wosk carnauba. Suplement diety należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta.
Rekomendowane dawkowanie Fundamax to 1 tabletka dziennie.

Fundamax to suplement diety, którego nie mogą zażywać wszyscy, gdyż ma pewne przeciwwskazania do stosowania. Tabletek
Fundamax nie powinny przyjmować osoby nadwrażliwe na jakikolwiek z ich składników. W przypadku wystąpienia objawów
nadwrażliwości po zastosowaniu suplementu diety zaleca się jego odstawienie i konsultację z lekarzem. Suplement diety Fundamax nie
powinien być stosowany przez osoby z predyspozycjami do tworzenia się kamieni nerkowych, a także przez pacjentów, którzy zmagają
się z kamicą nerkową. Pacjentki w ciąży i karmiące piersią powinny natomiast skonsultować się z lekarzem, zanim skorzystają z
suplementu diety.
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Suplement diety Fundamax nie może być traktowany jako zamiennik zbilansowanej i zróżnicowanej diety czy też zdrowego trybu życia,
ponieważ nie jest w stanie ich zastąpić. Pacjent nie powinien też przyjmować większych dawek suplementu diety od rekomendowanych,
gdyż nie zwiększy to jego skuteczności, a może wywołać skutki uboczne. Suplement diety Fundamax należy przechowywać w
bezpieczny sposób, to znaczy umieścić go w takim miejscu, aby nie był widoczny i dostępny dla dzieci.

Opis
Wysokie dawki składników suplementu diety wspierają:

funkcjonowanie układu immunologicznego
zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia
funkcjonowanie układu nerwowego

1000 mg witamina C
2000 j.m. witamina D
50 mg rutozyd
selen RWS* 100%
cynk RWS* 100%

* % referencyjnej wartości spożycia

Suplement diety Fundamax stworzony jest z myślą o osobach chcących w szczególny sposób wspierać funkcjonowanie układu
immunologicznego.
Fundamax zawiera wysokie dawki takich składników jak witamina C, witamina D, cynk i selen, które pozwalają na fundamentalne
wsparcie prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Dodatkowo witamina C przyczynia się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia. Ponadto Fundamax zawiera aż 50 mg rutozydu.
Witamina C pomaga w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego i nerwowego. Przyczynia się do
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Dodatkowo również witamina C pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji
psychologicznych oraz w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz mięśni. Pomaga w prawidłowym wchłanianiu i
wykorzystywaniu wapnia i fosforu, a także utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi. Bierze również udział w procesie
podziału komórek.
Cynk i selen pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

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

Wartości odżywcze 1 tabletka
Witamina C 1000 mg (1250%)*
Witamina D 50 µg (2000 j.m.) (1000%)*
Cynk 15 mg (150%)*
Selen 55 µg (100%)*
Rutozyd 50 mg
* % referencyjnej wartości spożycia

Stosowanie
Sposób użycia:
dorośli: 1 tabletka dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennego spożycia. Suplement diety nie może być stosowany jako
substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazania: uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem
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produktu należy skonsultować się z lekarzem. Nie stosować u osób mających predyspozycje do tworzenia kamieni nerkowych lub
chorujących na kamicę nerkową.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.,

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.
 

Galeria
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