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Kategoria produktowa: Suplement diety 

Postać: tabletka o przedłużonym uwalnianiu  

 

Skład suplementu diety Cemax   

Jedna tabletka suplementu diety Cemax zawiera 500 mg witaminy C. 

 

Co to jest suplement diety Cemax  

Cemax zawiera w swoim składzie 500 mg witaminy C.  

 

Witamina C: 

 pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego   

funkcjonowania naczyń krwionośnych, 

 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, 

 przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, 

 pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, 

 zwiększa przyswajanie żelaza.  
Przez zastosowanie technologii spowolnionego uwalniania witamina C uwalnia się z tabletki Cemax 

powoli, w sposób stopniowy i kontrolowany, dzięki czemu jest ona dostarczana do organizmu w 

odpowiedniej ilości przez całą dobę. Ponadto zniesione jest działanie drażniące witaminy C i nie 

dochodzi do podrażniania błon śluzowych przewodu pokarmowego. 

 

Kiedy należy stosować suplement diety Cemax  

 w zapobieganiu stanom niedoboru witaminy C (np. u osób palących, ludzi w podeszłym 

wieku, w stanach stresu, u osób regularnie spożywających alkohol, podczas stosowania 

niektórych rodzajów diet np. diet eliminacyjnych), 

 w celu wzmocnienia układu odpornościowego,  

 wspomagająco przy stanach obniżonej odporności organizmu,  

 w trakcie suplementacji żelazem. 

 

Sposób użycia 

Zalecane dzienne spożycie to: osoby dorosłe – 1 do 2 tabletek w ciągu dnia, przed lub po posiłku, 

popijać wodą, nie rozgryzać. 

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 

 
Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem. 

Niezalecany dla osób wrażliwych i uczulonych na składniki tabletki oraz z kamicą nerkową, chorych 

na cukrzycę i choroby krwi. 

 

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. 

Należy prowadzić zdrowy tryb życia i stosować zróżnicowaną dietę dostarczającą organizmowi 

wystarczającą ilość składników odżywczych. 

 

Składniki Zawartość w 1 

tabletce 
% RWS* Zawartość w 2 

tabletkach 
% RWS* 

Witamina C 500 mg 625 1000 mg 1250 

*    % RWS – procent realizacji w stosunku do referencyjnej wartości spożycia 

 

 

Warunki przechowywania:  



Suplement diety powinien być przechowywane w pomieszczeniu suchym w temperaturze pokojowej 

do 25ºC, bez dostępu bezpośredniego działania promieni słonecznych, w sposób niedostępny dla 

małych dzieci. 

 

 
 

Korzystne działanie suplementu diety występuje przy spożyciu dziennej porcji – 1 do 2 tabletek.  

 

Producent: 
BIOFARM® Sp. z o.o., ul.Wałbrzyska13, 60-198 Poznań, Polska 

 


