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Magnez Extra tabletki musujące ŚWIAT ZDROWIA, 20 tbl
 

Cena: 16,28 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.mus.

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety dostarczający 100% dziennego zapotrzebowania na magnez i witaminę B6 w 1 tabletce.

Magnez - wpływa korzystnie na utrzymanie równowagi elektrolitowe, utrzymanie prawidłowych funkcji psychologicznych, utrzymanie
zdrowych kości, prawidłową pracę układu nerwowego, zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia.

Witamina B6 - wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, utrzymanie prawidłowych funkcji psychologicznych, regulację
aktywności hormonalnej, prawidłową produkcję czerwonych krwinek, utrzymanie właściwej pracy układu odpornościowego.

Składniki:
regulator kwasowości: kwas jabłkowy; sole magnezowe kwasu cytrynowego - cytrynian magnezu (magnez); węglan magnezu (magnez);
regulator kwasowości: węglany sodu; skrobia kukurydziana; aromat cytrynowy; substancja słodząca: cyklaminiany; substancja wiążąca:
glikol polietylenowy; substancja słodząca: sacharynian sodu; chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6); barwnik: ryboflawiny

Składnik 1 tabletka % RWS*
Magnez 375 mg 100
Witamina B6 1,4 mg 100

* RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Zalecane dzienne spożycie: 1 tabletka dziennie, rozpuszczona w 200 ml chłodnej wody.

Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Nie stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników preparatu.

Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz prowadzenie zdrowego trybu życia. Preparat nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.
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Przechowywać w temperaturze 15-25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią.

Opakowanie: 20 tabletek musujących, masa netto 85,5 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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