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ForMeds, F-VITamina C 1000 mg, proszek 400 porcji
 

Cena: 76,40 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent FORMEDS SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Suplement diety Formeds Witamina C, który posiada w ofercie nasza apteka internetowa, to preparat, który zawiera w swoim składzie
wysoką dawkę aktywnego biologicznie kwasu L-askorbinowego: 1000 mg, otrzymanego w drodze fermentacji, niewyprodukowanego z
GMO. Witamina C wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego, chroni komórki przed stresem oksydacyjny, a
także przyczynia się do zmniejszenia uczucia znużenia i zmęczenia. Ten wygodny w stosowaniu proszek, podobnie jak inne leki
dostępne w naszym asortymencie, można zamówić online.

Do stworzenia suplementu z aktywną biologicznie witaminą C, producent Formeds wykorzystał wyłącznie kwas L-askorbinowy. Produkt
nie zawiera w swoim składzie sztucznych związków konserwujących, barwiących oraz wypełniaczy. Jego skład został przebadany przez
Zakład Chemii i Leków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Oferowany preparat wyróżnia się bardzo wysoką przyswajalnością.

Działanie:

Substancją aktywną suplementu stworzonego przez markę Formeds jest witamina C, która:

Usprawnia prawidłową pracę układu odpornościowego,
Neutralizuje szkodliwe działanie wolnych rodników, odpowiedzialnych m.in. za szybsze starzenie się skóry i rozwój chorób
nowotworowych,
Wspomaga utrzymanie prawidłowego metabolizmu energetycznego,
Ułatwia przyswajanie niehemowego żelaza,
Zmniejsza uczucie zmęczenia i znużenia.
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Sposób użycia: 1 porcję proszku #℣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 napoju i dokładnie wymieszać.

Spożywać raz dziennie natychmiast po przygotowaniu, najlepiej w trakcie posiłku. Nie należy przekraczać dobowej rekomendowanej
dawki do spożycia.

Środki ostrożności: 

Produkt jest suplementem i nie może być stosowany jako substytut #℣佐⌡⌀稀愀洀椀攀渀渀椀欀⌡⍃倣℣ zdrowej diety. Preparat nie jest przeznaczony do
przyjmowania przez kobiety w okresie ciąży oraz karmienia piersią. Osoby mające predyspozycję do tworzenia kamieni nerkowych lub ze
zdiagnozowaną kamicą nerkową przed zastosowaniem produktu powinny zasięgnąć porady lekarskiej.
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