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BICAPS C 1000 60 kapsułek
 

cena: 30,35 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 60 kapsułek

Postać kapsułki

Producent ForMeds

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

BICAPS C 1000 zawiera 1 000 mg witaminy C w 1 kapsułce.

Działanie witaminy C:

wspiera układ odpornościowy,
zwiększa przyswajanie żelaza,
pomaga w produkcji kolagenu,
chroni komórki przed stresem oksydacyjnym,
zmniejsza uczucia zmęczenia i znużenia.

Produkt odpowiedni dla wegetarian i wegan.

Naturalna kapsułka z pullulanu, który otrzymywany jest w naturalnym procesie fermentacji.

Sposób użycia:
spożyć 1 kapsułkę 1 raz dziennie w trakcie posiłku

Porcja dzienna- 1 kapsułka zawiera (referencyjna wartość spożycia %):
Witamina C- 1 000 mg (1 250 %).

Składniki:
witamina C (kwas L-askorbinowy), pullulan (otoczka kapsułki).
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Przeciwwskazania:
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Produkt nie może być stosowany przez kobiety w ciąży, karmiące i dzieci bez konsultacji lekarskiej.
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.
Osoby mające predyspozycje do tworzenia kamieni nerkowych lub chorujące na kamicę nerkową powinny skonsultować się z lekarzem
przed spożyciem produktu. Zalecamy zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Firma ForMeds została założona w 2012 roku. Najważniejsze dla marki Formeds jest produkcja suplementów diety bez chemicznych
dodatków. Firma ta już po krótkim czasie zdobyła wiele certyfikatów jakości.

Priorytetem ForMeds jest aby produkty były bezpieczne, naturalne ale również skuteczne. Całość podlega ścisłej kontroli medycznej i
wielu specjalistów z zakresu medycyny, dietetyki, fizjoterapii, biologii i chemii czuwa nad tym. Składnikami suplementów diety są
surowce o najwyżej jakości pozyskiwane tylko od renomowanych europejskich dostawców.

Kategoria produktu:

Suplement diety

PRODUCENT :

FORMEDS Sp. z o. o.
ul. Grunwaldzka 184
60-166 Poznań
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