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Bodymax Immuno, 60 tabletek (KRÓTKA DATA do
2022-08-31)
 

Cena: 3,50 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent ORKLA CARE S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Bodymax IMMUNO to połączenie witamin, minerałów i 7 cennych składników roślinnych dla kompleksowego wsparcia organizmu w
okresie obniżonej odporności.
Bodymax IMMUNO wyróżnia się niezwykle bogatym składem. Formuła opracowana przez skandynawskich ekspertów zawiera składniki,
które idealnie się uzupełniają, wspierając prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Tabletki mają owalny kształt, dzięki czemu łatwiej je
połknąć.
Węglan wapnia, maltodekstryna, wodorotlenek magnezu, substancje wypełniające (celuloza mikrokrystaliczna, sól sodowa
karboksymetylocelulozy, usieciowana), ekstrakt z owoców papryki kajeńskiej (Capsicum annuum L.), kwas L-askorbinowy,
sproszkowane liście rozmarynu lekarskiego (Rosmarinus officinalis L.), sproszkowana część naziemna skrzypu polnego (Equisetum
arvense L.), substancje glazurujące (sole magnezowe kwasów tłuszczowych, hydroksypropylometyloceluloza, szelak, glikol
polietylenowy, wosk carnauba), fumaran żelaza (II), sproszkowane liście mięty pieprzowej (Mentha piperita L.), sproszkowany kwiat
krwawnika pospolitego (Achillea millefolium L.), amid kwasu nikotynowego, octan DL-α-tokoferylu, tlenek cynku, D-pantotenian wapnia,
sproszkowane liście i kwat głogu (Crataegus oxycantha L.), sproszkowane pestki dyni zwyczajnej (Cucurbitae pepo L.), chlorowodorek
pirydoksyny, monoazotan tiaminy, ryboflawina, siarczan miedzi (II), octan retinylu, kwas pteroilomonoglutaminowy, chlorek chromu (III),
jodek potasu, molibdenian (VI) sodu, selenian (IV) sodu, D-biotyna, cholekalcyferol, cyjanokobalamina

• wspierają układ odpornościowy (rozmaryn, mięta pieprzowa, wit. A, B6, B12, C, D, kwas foliowy, cynk, selen, miedź)
• chronią komórki wątroby (rozmaryn, skrzyp)
• wspierają funkcje układu trawiennego (krwawnik pospolity)
• zmniejszają uczucie zmęczenia, znużenia (wit. B6, B12, C, ryboflawina, niacyna, kwas pantotenowy, kwas foliowy)
• wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego (magnez, miedź, jod)
• przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego (jod, magnez, miedź, wapń, żelazo)
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Przeznaczenie:

Polecany w celu uzupełnienia normalnej diety, szczególnie u osób:
• chcących wzmocnić odporność
• osłabionych
• w okresie rekonwalescencji

Sposób użycia/aplikacji:

dorośli i dzieci powyżej 11. roku życia 2 tabletki dziennie.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

Ze względu na wysoką zawartość wit. D, przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie badania 25-(OH)D we krwi oraz konsultacja
wyniku badania z lekarzem lub farmaceutą. Nie stosować u osób mających predyspozycje do tworzenia kamieni nerkowych lub
chorujących na kamicę nerkową. Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z
lekarzem.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze 5°-25°C."

Podmiot odpowiedzialny:

ORKLA CARE S.A.
ul. Polna 21,
05-250 Radzymin
Tel: 22 349 67 00
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