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Bodymax 50+ x 60 tabl
 

Cena: 46,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent ORKLA CARE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
wodorotlenek magnezu, substancja wypełniająca:celuloza mikrokrystliczna; wyciąg z żeń- szenia, L-askorbinian sodu, maltodekstryna,
fumaran żelaza (II), substancje glazurujące: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, hydroksypropylometyloceluloza, szelak,
monoglicerydy kwasów tłuszczowych, estryfikowane kwasem octowym, wosk carnauba; amid kwasu nikotynowego, octan, DL - alfa
tokoferylu, tlenek cynku, D-pantotenian, wapnia, substancja utrzymująca wilgoć (glicerol), siarczan miedzi (II), chlorowodorek
pirodyksyny, monoazotan tiaminy, ryboflawina, kwas pteroilomonoglutaminowy , jodek potasu, selenian (IV) sodu, D-biotyna,
cholekalcyferol, cyjanokobalamina.

2 tabletki zawierają:
standaryzowany wyciąg z żeńszenia 100mg* GGE® (Panax ginseng C. A. Meyer)zawierający 8% ginsenozydów
Witamina D 17 µg (340%RWS)
Witamina E 10 mg (83%RWS)
Witamina C 80 mg (100%RWS)
Tiamina 1,3 mg (118%RWS)
Ryboflawina 1,5 mg (107%RWS)
Niacyna (witamina PP) 17 mg (106%RWS)
Witamina B6 1,6 mg (114%RWS)
Kwas foliowy 300 µg (150%RWS)
Witamina B12 2 µg (80%RWS)
Biotyna 50 µg (100%RWS)
Kwas pantotenowy 6 mg (100%RWS)
Magnez 200 mg (53%RWS)
Żelazo 7 mg (50%RWS)
Cynk 9 mg (90%RWS)
Miedź 900 µg (90%RWS)
Selen 50 µg (91%RWS)
Jod 150 µg (100%RWS)
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* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
60 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Suplement diety jest dostosowany dla osób w wieku 50+, aby zapewnić im naturalną energię do bardziej aktywnego życia. Preparat
polecany jest także w stanach zmęczenia, przy problemach z koncentrację oraz w okresie rekonwalescencji.

Przeciwwskazania
Nie stosować jednocześnie z innymi preparatami witaminowo-mineralnymi.

Stosowanie
1 - 2 tabletki dziennie w zależności od potrzeb, najlepiej rano, w czasie posiłku. Popijać wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C ,w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.

Producent
Dystrybutor w Polsce:
Orkla Care S.A.
05-250 Radzymin
ul. Polna 21
Producent:
Orkla Care A/S
Industrigrenem 10
DK-2635 Ishoj, Dania

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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