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Magnez Zmęczenie i Stres ŚWIAT ZDROWIA, 30 tbl
 

Cena: 20,90 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety zawierający magnez w połączeniu organicznym (cytrynian magnezu) oraz dwa wyciągi ziołowe wspierające sprawność
fizyczną i umysłową (ashwagandha, różeniec).

Składniki preparatu wpływają korzystnie na:

Magnez - utrzymanie równowagi elektrolitowej

Magnez, wit. B6 - zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia, utrzymanie prawidłowego metabolizmu energetycznego, utrzymanie
prawidłowych funkcji psychologicznych, prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego

Ashwagandha - zdrowie psychiczne i relaks, utrzymanie energii i witalności, dobre samopoczucie, odporność organizmu na stres

Ashwagandha, różeniec - sprawność fizyczną i umysłową, aktywność umysłową i poznawczą.

Składniki:
sole magnezowe kwasu cytrynowego - cytrynian magnezu (magnez); substancja wypełniająca: celuloza; wyciąg z korzenia witanii
ospałej - ashwagadhy (Withania somnifera (L.) Dunal) standaryzowany na 7% witanolidów, DER 20:1; wyciąg z korzenia różeńca
górskiego (Rhodiola rosea), DER 5:1; otoczka (substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; emulgatory: fosforany magnezu,
glikol polietylenowy; substancja wypełniająca: celuloza); substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
dwutlenek krzemu; chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6.).

Składnik 1 tabletka % RWS*
Wyciąg z ashwagandhy 100 mg **
w tym witanolidy 7 mg **
Wyciąg z różeńca gorksiego 80 mg **
magnez 80 mg 21,3
Witamina B6 1,4 mg 100
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*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

** brak ustalonej normy Referencyjnej Wartości Spożycia

Zalecane dzienne spożycie: 1 tabletka dziennie, popijając wodą.

Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej.
Nie stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników preparatu.
Produkt nie powinien być spożywany w przypadku stosowania leków o działaniu uspokajającym, nasennym, przeciwpadaczkowym.
Nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz prowadzenie zdrowego trybu życia. Preparat nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.

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

Opakowanie: 30 tabletek powlekanych, masa netto 34,5 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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