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Blumag skurcz jedyny duo x 60 kaps
 

Cena: 14,30 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Składniki (kapsułka z magnezem i witaminą B6): tlenek magnezu, kapsułka żelatynowa (żelatyna, barwniki: dwutlenek tytanu,
indygotyna), substancja przeciwzbrylająca: stearynian magnezu, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6).
Składniki (kapsułka z potasem): chlorek potasu, kapsułka żelatynowa (żelatyna, barwniki - dwutlenek tytanu, błękit patentowy V, czerwień
koszenilowa A, czerń brylantowa BN, azorubina), substancja przeciwzbrylająca: stearynian magnezu.

kapsułka z magnezem

i witaminą B6

kapsułka z potasem

składniki aktywne magnez witamina B6 potas
dzienna porcja

1 kapsułka

375 mg 1,4 mg 320 mg

% zalecanego dziennego spożycia 100 % 100 % 16 %

Masa netto
60 kapsułek (30 kapsułek + 30 kapsułek) (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
BluMAG skurcz jedyny duo przeznaczony jest zwłaszcza dla osób z tendencją do skurczy mięśni (np. drganie powiek, skurcze mięśni
nóg), ponieważ jego składniki (magnez i potas) wspomagają prawidłową pracę mięśni.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Osoby z zaburzeniami czynności serca i nerek oraz kobiety w ciąży i karmiące
piersią powinny skonsultować stosowanie produktu z lekarzem.

Stosowanie
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W ciągu dnia: 1 kapsułka z magnezem i witaminą B6, w trakcie posiłku lub po posiłku, popijając wodą lub innym płynem.
Wieczorem: 1 kapsułka z potasem, w trakcie posiłku lub po posiłku, popijając szklanką wody lub innego płynu.

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

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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