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Blumag cardio jedyny x 30 kaps
 

Cena: 10,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Tlenek magnezu, olej rybi (w tym kwasy omega-3), kapsułka żelatynowa (żelatyna, substancja wiążąca: glicerol, barwniki: tlenek żelaza
czerwony, dwutlenek tytanu, czerwień koszenilowa A), chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6), przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli.
Składniki aktywne dzienna porcja

1 kapsułka

% zalecanego dziennego spożycia

magnez (jony magnezu) 375 mg 100 %
witamina B6 1,4 mg 100 %
olej rybi

w tym min.:

55% kwasy omega-3 (EPA i DHA):

33 % EPA (kwas eikozapentaenowy)

22 % DHA (kwas dokozaheksaenowy)

460 mg

253 mg

152 mg

101 mg

-

-

-

-

Masa netto
Zawartość opakowania: 30 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Suplement diety BluMAG cardio jedyny to połączenie kwasów omega-3 oraz magnezu i witaminy B6 w ilości 100 % zalecanego
dziennego spożycia.

BluMAG cardio jedyny przeznaczony jest zwłaszcza dla osób z tendencją do podwyższonego poziomu trójglicerydów oraz w
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stanach: przemęczenia, osłabienia, napięcia nerwowego i zwiększonej podatności na stres, zwiększonego wysiłku fizycznego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Zaleca się konsultację z lekarzem w przypadku stosowania produktu przez osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe, osoby chore na
hemofilię oraz z zaburzeniami czynności serca i nerek.

Stosowanie
1 kapsułka dziennie w trakcie posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze nie wyższej niż 25 °C.

Producent
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.
ul. Żmigrodzka 242e
51-131 Wrocław

Ważne informacje
Czerwień koszenilowa może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.

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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