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Ceviforte Max kapsułki, 30 kaps.
 

Cena: 16,70 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent NOVASCON PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Ceviforte MAX to suplement diety z maksymalną bezpieczną zawartością witaminy C (1000 mg), witaminy D (2000 j.m.) i cynku (15 mg)
w 1 kapsułce. 

Zastosowanie:
- jako wsparcie prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, zwłaszcza w okresach obniżonej odporności organizmu
- w przypadku braku energii, uczucia zmęczenia i znużenia
- w przypadku małej podaży witaminy C i D oraz cynku

Składniki:
witamina C (kwas L-askorbinowy), żelatyna (składnik otoczki), witamina D (cholekalcyferol), cynk (tlenek cynku), substancja wypełniająca
– sole magnezowe kwasów tłuszczowych, składniki otoczki: barwniki – dwutlenek tytanu, tlenki i wodorotlenki żelaza. 

Składnik 1 kapsułka % RWS*

Witamina C 1000 mg 1250
Wiatamina D 50 µg 1000
Cynk 15 mg 150

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Zalecana do spożycia dzienna porcja preparatu: 1 kapsułka dziennie podczas posiłku. Kapsułkę należy połknąć i popić dużą ilością
wody.

Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze
składników preparatu. 

Należy zachować ostrożność u osób mających predyspozycje do tworzenia się kamieni nerkowych lub chorujących na kamicę nerkową.
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Przechowywanie:
przechowywać w temperaturze pokojowej (15 - 25°C), w suchym miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i
światłem. Zmiana koloru zawartości kapsułki jest wynikiem naturalnych przemian witaminy C i nie ma wpływu na jakość produktu.

Opakowanie: 30 kapsułek – 35,16 g (30 kapsułek po 1172 mg)

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
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