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Bodymax Plus tabletki, 30 tbl
 

Cena: 22,58 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent ORKLA CARE S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety dla osób prowadzących intensywny tryb życia i narażonych na stres zawierający ekstrakt z żen-szenia, lecytynę i
witaminy i minerały.

Ekstrakt z korzenia żeń-szenia - dodaje energii, zmniejsza zmęczenie, wspiera naturalne siły obronne organizmu.

Lecytyna - naturalnie występuje w neuronach i mózgu.

Witaminy i minerały - wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego (wit. C i D), chronią komórki organizmu
przed stresem oksydacyjnym (selen, wit. C i E), pomagają w utrzymaniu prawidłowego widzenia (cynk i wit. A).

Składniki:
wodorotlenek magnezu, ekstrakt z korzenia żeń-szenia (Panax ginseng C. A. Meyer) standaryzowany na zaw. 8% ginsenozydów, kwas L-
askorbinowy, substancje wypełniające (celuloza mikrokrystaliczna, fosforany wapnia, sól sodowa karboksymetylocelulozy, usieciowana),
lecytyna (z soi), fumaran żelaza (II), maltodekstryna, skrobia kukurydziana, substancje glazurujące (sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, hydroksypropylometyloceluloza, szelak, polidekstroza, talk, glikol polietylenowy, wosk carnauba), octan DL-α-tokoferylu,
amid kwasu nikotynowego, tlenek cynku, D-pantotenian wapnia, barwniki (dwutlenek tytanu, tlenki i wodorotlenki żelaza), substancja
utrzymująca wilgoć (glicerol), siarczan miedzi (II), chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, monoazotan tiaminy, octan retinylu, kwas
pteroilomonoglutaminowy, jodek potasu, selenian (IV) sodu, D-biotyna, cholekalcyferol, cyjanokobalamina. 

Składnik  1 tabletka % RWS*
Standaryzowany ekstrakt z korzenia żeń-szenia
(Panax ginseng C. A. Meyer)

100 mg -

w tym ginsenozydy 8 mg -
Lecytyna 50 mg -
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Witamina A 400 µg 50
Witamina D 10 µg 200
Witamina E 12 mg 100
Witamina C 80 mg 100
Tiamina 1,1 mg 100
Ryboflawina 1,4 mg 100
Niacyna 16 mg 100
Witamina B6 1,4 mg 100
Kwas foliowy 200 µg 100
Witamina B12 2,5 µg 100
Biotyna 50 µg 100
Kwas pantotenowy 6 mg 100
Magnez 225 mg 60
Żelazo 14 mg 100
Cynk 10 mg 100
Miedź 1 mg 100
Selen 55 µg 100
Jod 150 µg 100

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Sposób użycia:
Dorośli: 1 tabletka dziennie. 

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia
są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. 

Ostrzeżenia:
Nie stosować jednocześnie z innymi preparatami witaminowo-mineralnymi. 

Preparatów zawierających żeń-szeń nie należy stosować dłużej niż przez trzy miesiące. Po 3 miesiącach ciągłego stosowania należy
zrobić 4-tygodniową przerwę. 

Nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią oraz 1-2 tygodnie przed planowanym zabiegiem operacyjnym. 

W przypadku stosowania leków przeciwdepresyjnych lub nasilenia objawów, należy skonsultować przyjmowanie preparatu z lekarzem.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze 5°-25°C. 

Opakowanie: 30 tabletek

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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