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Fundamax, 30 tabletek odporność witaminy cynk
 

cena: 13,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 30 sztuk

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

złożone

Zastosowanie Witaminy

Opis produktu
 

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 odpornosciowego i ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Zalecana do spożycia dzienna porcja

Dorośli: 1 tabletka dziennie.

Skład
Składniki: 1 tabletka
Witamina C: 1000 mg (1250% RWS*)
Witamina D: 50 μg (2000 j.m.) (1000% RWS*)
Cynk: 15 mg (150% RWS*)
Selen: 55 μg (100% RWS*)
Rutozyd: 50 mg

*%RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

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 glazurujace: hydroksypropyloceluloza, talk,
kwasy tłuszczowe, wosk pszczeli biały oraz wosk carnauba.

Uwagi do stosowania
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 Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Przechowywać w temperaturze 15-25°C. Chronić przed światłem i wilgocią.
W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem produktu należy skonsultować się z lekarzem.
Nie stosować u osób mających predyspozycje do tworzenia kamieni nerkowych lub chorujących na kamice nerkową.

Zawartość:

30 tabletek powlekanych

Producent / Podmiot odpowiedzialny: AFLOFARM FARMACJA
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