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D-stress booster x 10 sasz
 

Cena: 31,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 sasz

Postać Proszki

Producent APOTEX NEDERLAND BV

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
magnez: Cytrynian magnez, magnez: glicerofosforan magnezu; fruktoza; L-arginina; regulator kwasowości: kwas cytrynowy i kwas
jabłkowy; aromaty naturalne; maltodekstryna; tauryna; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; amid kwasu nikotynowego
(niacyna, witamina B3 (PP)); substancja słodząca: sukraloza; D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy, witamina B5; chlorowodorek
tiaminy (tiamina), witamina B1; ryboflawina (witamina B2); chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6; D-biotyna (biotyna, witamina B7);
foliany (kwas pteroilomonoglutaminowy, kwas foliowy, witamina B9).

1 saszetka zawiera:

cytrynian magnezu - 1000 mg *
glicerofosforan magnezu - 952 mg *
magnez - 200 mg (53% RWS)
L-arginina - 400 mg *
tauryna - 80 mg *
niacyna (Witamina B3 (PP)) - 10 mg (62% RWS)
kwas pantotenowy (Witamina B5) - 2 mg (33% RWS)
Witamina B1 - 1,4 mg (127% RWS)
Witamina B2 - 1 mg (71% RWS)
Witamina B6 - 0,67 mg (48% RWS)
biotyna (Witamina B7) - 150 µg (300% RWS)
kwas foliowy - 67 µg (33% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
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40 g (zawartość opakowania: 10 saszetek)

Charakterystyka
D-Stress Booster Suplement diety.

redukcja zmęczenia
odporność na stres
utrzymanie prawidłowej sprawności intelektualnej

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.

Stosowanie
1 saszetka raz dziennie w celu uzyskania szybkiego działania, najlepiej pod koniec posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Apotex Nederland B.V.
Archimedesweg 2
2333 CN Leiden
Holandia

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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