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ForMeds, F-VIT C Max, 60 porcji
 

Cena: 28,94 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent FORMEDS SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Opracowany przez polską markę Formeds suplement diety Witamina C MAX, który oferuje nasza apteka internetowa, to
wieloskładnikowy preparat, w którego składzie znalazł się aktywny biologicznie kwas L-askorbinowy, witamina C #℣佐⌡⌀䐀㌀⌡⍃倣℣ oraz cynk w
postaci cytrynianu. Zawarte w nim składniki wspierają właściwe funkcjonowanie układu odpornościowego, chronią komórki przed
niekorzystnym wpływem stresu oksydacyjnego oraz przyczyniają się do zmniejszenia uczucia znużenia i zmęczenia.

Oferowany produkt to wygodny w stosowaniu, łatwo przyswajalny proszek do rozpuszczania w wodzie, który można zamówić online za
pośrednictwem strony naszej apteki. Preparat, podobnie jak inne leki sygnowane logo Formeds, został wyprodukowany bez dodatku
sztucznych związków konserwujących, barwników, słodzików oraz wypełniaczy.

Działanie:

Składniki zawarte w suplemencie diety Formeds Witamina C MAX:

Wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego,
Chronią komórki przed stresem oksydacyjnym,
Stymulują właściwą pracę układu krwionośnego,
Utrzymują odpowiednią mineralizację kości i zębów,
Wspomagają pamięć i koncentrację, przyczyniając się jednocześnie do zmniejszenia uczucia znużenia i zmęczenia fizycznego.

Sposób użycia:

Jedną porcję preparatu #℣佐⌡⌀樀攀搀渁Ԁ 瀁䈀愀猀欁Ԁ 洀椀愀爀欁ᤀ⌡⍃倣℣ wsypać do suchego naczynia, a następnie dodać 200 ml wody lub innego, wymieszać.
Spożywać raz dziennie, najlepiej w trakcie posiłku. Nie przekraczać dobowej rekomendowanej porcji do spożycia.
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Środki ostrożności:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu. Produkt jest suplementem i nie może być stosowany
jako substytut #℣佐⌡⌀稀愀洀椀攀渀渀椀欀⌡⍃倣℣ zrównoważonej diety. Kobiety w okresie ciąży i karmienia, osoby ze skłonnością do tworzenia się kamieni
nerkowych oraz pacjenci ze zdiagnozowaną kamicą nerkową, przed zastosowaniem preparatu powinny zasięgnąć porady lekarskiej.
Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci.

Skład:

Witamina C 1000 mg (1 250%), witamina D 1000 IU (500%) oraz cytrynian cynku 32 mg, w tym cynk 10 mg (100%).
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