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Magnez + wit. B6 Forte ŚWIAT ZDROWIA, 60 tbl
 

Cena: 16,70 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 z magnezem wspierającym przy zmęczeniu, stresie i skurczach mięśni.

Składniki preparatu wpływają korzystnie na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i mięśni, utrzymanie zdrowych kości i zębów
(magnez), prawidłową produkcję czerwonych krwinek, regulację aktywności hormonalnej, prawidłowe funkcjonowanie układu
odpornościowego (witamina B6), zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia, utrzymanie prawidłowych funkcji
psychologicznych (magnez i witamina B6).

Składniki:
sole magnezowe kwasu cytrynowego – cytrynian magnezu (magnez); substancja wypełniająca: celuloza; emulgator: poliwinylopirolidon;
substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza;
stabilizator: sól sodowa karboksymetylocelulozy, usieciowana; barwnik: dwutlenek tytanu; stabilizator: glikol polietylenowy; substancja
przeciwzbrylająca: talk; substancja glazurująca: alkohol poliwinylowy (PVA); chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6); substancja
przeciwzbrylająca: krzemian glinowo-potasowy; emulgator: monooleinian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 80).

Składnik 1 tabletka % RWS* 2 tabletki % RWS*3 tabletki% RWS*
Magnez 100 mg  26,7 200 mg  53,4300 mg80
Witamina B6 2 mg  143 4 mg  2866 mg429

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Zalecane dzienne spożycie: 1-3 tabletki dziennie po posi?ku, popijaj?c wod?.

Nie przekracza? zalecanej porcji dziennej. Nie stosowa? w przypadku uczulenia na który?
ze sk?adników preparatu.
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Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz prowadzenie zdrowego trybu życia. Preparat nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.

Przechowywa? w temperaturze 15-25°C, w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci.
Chroni? przed ?wiat?em i wilgoci?.

Opakowanie: 60 tabletek powlekanych, masa netto 63,5 g

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

