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Aspardex ŚWIAT ZDROWIA, 60 tbl
 

Cena: 10,49 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety, którego składniki mają korzystny wpływ na zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia, utrzymanie równowagi
elektrolitowej, proces podziału komórek, prawidłową syntezę białka, utrzymanie zdrowych kości i zębów (magnez), utrzymanie
prawidłowego metabolizmu energetycznego (magnez, tiamina), prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego (magnez, potas,
tiamina), prawidłowe funkcjonowanie mięśni (magnez, potas), prawidłowe funkcjonowanie serca (tiamina), utrzymanie prawidłowych
funkcji psychologicznych (tiamina) i utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi (potas).

Składniki:
substancja wypełniająca: celuloza; sole magnezowe kwasu cytrynowego – cytrynian magnezu (magnez); chlorek potasu (potas);
otoczka [substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; barwnik: dwutlenek tytanu; emulgator: glikol polietylenowy; substancja
wypełniająca: celuloza; substancja przeciwzbrylająca: talk; emulgator: monooleinian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 80)]; substancja
wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana; substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych;
kwas asparaginowy; chlorowodorek tiaminy (wit. B1).

Składnik 1 tabletka % RWS* 2 tabletki % RWS*
Magnez (z cytrynianu magnezu) 40 mg 10,6 80 21,2
Potas 150 mg 7,5 300 15
Kwas asparaginowy 1 mg ** 2 mg **
Tiamina (wit. B1) 0,55 mg 50 1,1 mg 100

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

** brak ustalonej normy Referencyjnej Wartości Spożycia

Dawkowanie:
1 tabletka 2 razy dziennie, popijając wodą.
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Nie przekracza? zalecanej porcji dziennej. Nie stosowa? w przypadku uczulenia na który?
ze sk?adników preparatu.

Przechowywać w temperaturze 15-25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią.

Opakowanie: 60 tabletek powlekanych, masa netto 59,8 g

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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