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Olimp MagMAX B6 tabletki powlekane, 50 tbl
 

Cena: 19,85 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety z dużą dawką magnezu w postaci dobrze przyswajalnego i tolerowanego przez organizm cytrynianu wzbogacony
dodatkiem witamin B1 i B6, które wraz z magnezem uczestniczą w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu energetycznego.

Magnez - pomaga w prawidłowej pracy układu nerwowego, mięśni, przyczynia się do zmniejszania uczucia zmęczenia i utrzymania
równowagi elektrolitowej.

Preparat ułatwia pokrycie zapotrzebowania organizmu na magnez, zwłaszcza u dla osób odczuwających osłabienie, zmęczenie, stres,
wzmożoną drażliwość, skurcze mięśniowe, drganie powiek.

Składniki:
sól magnezowa kwasu cytrynowego (cytrynian magnezu), substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna, skrobia ziemniaczana,
substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, chlorowodorek pirydoksyny – wit. B6, chlorowodorek tiaminy –
wit. B1;substancje glazurujące – alkohol poliwinylowy, glikol polietylenowy, talk, krzemian glinowo-potasowy, monooleinian
polioksyetylenosorbitolu, barwnik – dwutlenek tytanu.

Informacja żywieniowa  1 tabletka

Cytrynian magnezu, w tym 687 mg
Magnez 110 mg (29,3%*)
Witamina B6 2 mg (143%*)
Witamina B1 1,1 mg (100%*)

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Zalecane spożycie:

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

https://www.aptekadlapacjenta.pl


 
Apteka Przyjazna Dla Pacjenta

Apteka Przyjazna Dla Pacjenta, Albigowa 1054a, Albigowa
+48 17 225 00 33

 
1 tabletka 1-2 razy dziennie po posiłku.

Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Przechowywanie:
Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Przechowywać w
sposób niedostępny dla małych dzieci.

Opakowanie: 50 tabletek powlekanych

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

