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Bodymax ACTIVE x 60 tabl
 

Cena: 40,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent ORKLA CARE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
wodorotlenek magnezu, wyciąg z żeń-szenia, substancja wypełniająca (celuloza mikrokrystaliczna), kwas L-askorbinowy, wyciąg z białej
herbaty, maltodekstryna, substancje glazurujące (sole magnezowe kwasów tłuszczowych, hydroksypropylometyloceluloza,
polidekstroza, szelak, talk, glikol polietylenowy, wosk carnauba), skrobia kukurydziana, drożdże wzbogacone w selen, octan DL-alfa-
tokoferylu, amid kwasu nikotynowego, tlenek cynku, substancja utrzymująca wilgoć (glicerol), barwniki (dwutlenek tytanu, tlenki i
wodorotlenki żelaza), D-pantotenian wapnia, siarczan miedzi (II), chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, monoazotan tiaminy, aromat,
kwas pteroilomonoglutaminowy, chlorek chromu (III), D-biotyna, cholekalcyferol, cyjanokobalamina.

Składniki (1 tabletka zawiera): 

Standaryzowany wyciąg z żeń-szenia GGE (Panax ginseng C.A. Meyer) zawierający 8% ginsenozydów - 140 mg*
Wyciąg z białej herbaty (Camellia sinensis L.) 50 mg*
Witamina D - 10 µg (200% RWS)
Witamina E - 12 mg (100% RWS)
Witamina C - 90 mg (113% RWS)
Tiamina (witamina B1) - 1,1 mg (100% RWS)
Ryboflawina (Witamina B2) - 1,4 mg (100% RWS)
Niacyna (witamina B3) - 16 mg (100% RWS)
Witamina B6 - 1,4 mg (100% RWS)
Kwas foliowy - 200 µg (100% RWS)
Witamina B12 - 2,5 µg (100% RWS)
Biotyna - 50 µg (100% RWS)
Kwas pantotenowy - 6 mg (100% RWS)
Magnez - 225 mg (60% RWS)
Cynk - 10 mg (100% RWS)
Miedź - 1 mg (100% RWS)
Selen - 55 µg (100% RWS)
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Chrom - 40 µg (100% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość: 60 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Bodymax Active został stworzony dla osób aktywnych fizycznie. Preparat łączy siłę wyciągu z żeń-szenia z bogatym kompleksem
witamin i minerałów. Bodymax Active jest przeznaczony dla osób, które prowadzą aktywny, intensywny tryb życia oraz odczuwają
zmęczenie fizyczne i psychiczne.

Wyciąg z żeń-szenia wpływa na zmniejszenie zmęczenia, wspiera sprawność fizyczną i umysłową oraz wspomaga naturalne siły
obronne organizmu.
Magnez, niacyna i witaminy B6, B12 wpływają na zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia

Przeciwwskazania
Nie stosować jednocześnie z innymi preparatami witaminowo-mineralnymi. Wyciąg z żeń-szenia może wchodzić w interakcje z lekami
przeciwdepresyjnymi i stosowanymi w chorobie Parkinsona, zawierającymi inhibitory monoaminooksydazy.Preparat nie powinien być
stosowany przez osoby uczulone na którykolwiek ze składników produktu. Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci, kobiet w ciąży oraz dla
osób cierpiących na epilepsję.

Stosowanie
Dorośli 1 tabletka dziennie, najlepiej rano, w czasie posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze 5-25°C. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Producent:
Orkla Health A/S, Dania
Dystrybutor:
Orkla Care S.A.
ul. Polna 21
05-250 Radzymin

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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