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Bilomag plus x 60 kaps
 

Cena: 39,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps.

Postać Kapsułki

Producent NP PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Tlenek magnezu, węglan magnezu, ekstrakt z liści miłorzębu japońskiego (Ginkgo biloba), składniki otoczki: żelatyna, lecytyna sojowa,
substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, substancje przeciwzbrylające: stearynian magnezu i ditlenek krzemu; witamina B6,
kwas pantotenowy, składnik otoczki: barwnik E171.

Zawartość w 1 kapsułce:
Wartość energetyczna 3,88kJ/0,93 kcal
Tłuszcz 0,05 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,01 g
w tym kwasy tłuszczowe nienasycone 0,04 g

Węglowodany 0,016 g

w tym cukry <0,01 g

Błonnik 0,01 g
Białko 0,1 g
Sól <0,01 g
Witamina B6 2 mg (142,8% RWS)
Kwas pantotenowy 1 mg (16,7% RWS)
Magnez 120 mg (32% RWS)
Ekstrakt z miłorzębu japońskiego (Ginkgo biloba) 110 mg*
Lecytyna sojowa 50 mg*

* - brak zalecanego spożycia
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RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Masa netto: 34,2 g
Zawartość w opakowaniu: 60 kapsułek

Charakterystyka
Zawarty w suplemencie diety wysokoskoncentrowany ekstrakt z miłorzębu japońskiego (Ginkgo biloba) przyczynia się do utrzymania
prawidłowego funkcjonowania mózgu u osób starszych. Kwas pantotenowy pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej na
prawidłowym poziomie. Magnez z witaminą B6 pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych oraz w prawidłowym
funkcjonowaniu układu nerwowego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 kapsułka raz dziennie, najlepiej po posiłku popijając dużą ilością wody.

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

Producent
Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.
ul. Podstoczysko 30
07-300 Ostrów Mazowiecka

Ważne informacje
W przypadku przyjmowania leków przeciwzakrzepowych lub hamujących agregację płytek krwi, przed spożyciem produktu należy
skonsultować się z lekarzem.

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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