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FORMEDS LIPOCAPS C1000 120 Kapsułek
 

Cena: 94,39 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 120 kaps.

Postać kapsułki

Producent FORMEDS

Opis produktu
 

FORMEDS LIPOCAPS C1000 120KAPS.

**Opis produktu:**

Suplement diety składa sie z liposomalnej witaminy C o czystym składzie zamkniętej w kwasoodpornej kapsułce o przedłużonym
uwalnianiu.
Preparat składa się wyłącznie z aktywnych składników.

**Składniki:**

witamina C (kwas L-askorbinowy), fosfolipidy (z lecytyny słonecznikowej), inulina, kapsułka (HPMC hydroksypropylometyloceluloza,
guma gellan).
Dzienna porcja - 4 kapsułki zawiera (referencyjna wartość spożycia %):
Witamina C- 1 000 mg (1 250%).

**Działanie:**

Suplement diety powstał w oparciu o nowoczesną technologię LID, dzięki której jest wolny od sztucznych dodatków, słodzików,
konserwantów i alkoholu. Technologia powstała
przy współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. LIPO CAPS C 1000 to liposomalna witamina C w kapsułce o
przedłużonym uwalanianiu, odporna na działanie kwasów żołądkowych. Witamina C jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania
układu odpornościowego i nerwowego. Powoduje zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia. Pomaga również przy prawidłowej
produkcji kolagenu celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych, kości, chrząstki i skóry. Zwiększa
przyswajalność żelaza i działa antyoksydacyjnie.

**Zalecane spożycie:**
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Spożyć 2 razy dziennie po 2 kapsułki przed lub w trakcie posiłku
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

**Wielkość opakowania:**

Ilość kapsułek w opakowaniu: 120.
Ilość porcji w opakowaniu: 30.

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.

**Producent:**

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

**Uwagi:**

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym
piersią oraz dzieciom. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania
prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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