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Bodymax PLUS x 60 tabl
 

Cena: 46,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent ORKLA CARE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Wstęp
Bodymax Plus to suplement diety w formie tabletek doustnych, w którego składzie znajdziemy standaryzowany ekstrakt z żeń-szenia, a
także kompleks 12 witamin (m.in. witaminy B3, B6 i B12) oraz 6 minerałów (m.in. magnez). Formuła preparatu wzbogacona została
dodatkowo o lecytynę, która pozyskiwana jest z nasion soi. Żeń-szeń zawarty w Bodymax Plus przyczynia się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i przywrócenia energii, wspomaga sprawność fizyczną i umysłową, a także naturalne siły obronne organizmu. Bodymax Plus
to produkt przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Jedno opakowanie zawiera 60 tabletek, przyjmowanych raz dziennie.

Składniki
Wodorotlenek magnezu, wyciąg z żeń-szenia, L-askorbinian sodu, substancje wypełniające (celuloza mikrokrystaliczna, sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowana), lecytyna (sojowa), fumaran żelaza (II), maltodekstryna, skrobia kukurydziana, substancje
glazurujące (sole magnezowe kwasów tłuszczowych, hydroksypropylometyloceluloza, szelak, wosk carnauba), octan DL-alfa-tokoferylu,
amid kwasu nikotynowego, tlenek cynku, D-pantotenian wapnia, substancja utrzymująca wilgoć (glicerol), siarczan miedzi (II), barwniki
(tlenki żelaza i wodorotlenki żelaza), chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, monoazotan tiaminy, octan retinylu, kwas
pteroilomonoglutaminowy, jodek potasu, selenian sodu (IV), D-biotyna, cholekalcyferol, cyjanokobalamina.

1 tabletka Bodymax Plus zawiera:
Standaryzowany wyciąg z żeń-szenia GGE - 100 mg* zawierający 8% ginsenozydów

Lecytyna - 50 mg*
Witamina A 400 µg (50% RWS)
Witamina D - 10 µg (200% RWS)
Witamina E - 12 mg (100% RWS)
Witamina C - 80 mg (100% RWS)
Tiamina (Witamina B1) - 1,1 mg (100% RWS)
Ryboflawina (Witamina B2) - 1,4 mg (100% RWS)
Niacyna - 16mg (100% RWS)
Witamina B6 - 1,4 mg (100% RWS)
Kwas foliowy 200 µg (100% RWS)
Witamina B12 - 2,5 µg (100% RWS)
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Biotyna - 50 µg (100% RWS)
Kwas pantotenowy - 6 mg (100% RWS)
Magnez - 225 mg (60% RWS)
Żelazo - 14 mg (100% RWS)
Cynk - 10 mg (100% RWS)
Miedź - 1 mg (100% RWS)
Selen - 55 µg (100% RWS)
Jod - 150 µg (100% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

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

Charakterystyka
Bodymax Plus to suplement diety, który łączy w sobie wyciąg z żeń-szenia, witaminy(m.in. B3, B6 i B12), a także minerały, które
przeznaczony są dla osób aktywnych na co dzień. Preparat ten polecany jest także do stosowania w okresach długotrwałych,
nadmiernych wysiłków psychicznych i fizycznych, intensywnej pracy, a także w sytuacjach stresowych. Składniki zawarte w Bodymax
Plus:

żeń-szeń, zwany także „korzeniem życia”, który przyczynia się do zmniejszenia zmęczenia, a także przywrócenia energii z
każdym dniem. Ten naturalny składnik znany jest w Azji od ponad 1000 lat – wspomaga sprawność fizyczną i umysłową, a
także naturalne siły obronne organizmu. Wyciąg z żeń-szenia GGE Bodymax pozyskiwany jest z trzy-, cztero- lub pięcioletnich
korzeni żeń-szenia, zbieranych ręcznie w górskich rejonach Chin;
magnez, kwas pantotenowy, witaminy B6 i B12, niacyna – przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia;
witamina C, E i selen – naturalne przeciwutleniacze, które pomagają w ochronie komórek organizmu przed działaniem
utleniającym;
witamina C i D – wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego;
witamina A i cynk – pomagają w utrzymaniu prawidłowego widzenia.

Stosowanie
Zalecane dawkowanie Bodymax Plus to 1 tabletka przyjmowana dziennie, najlepiej rano, w trakcie posiłku. Przyjmowanie tabletek
wieczorem może powodować bezsenność.

Przeciwwskazania
 Bodymax Plus nie należy przyjmować w sytuacji:

nadwrażliwości na którąkolwiek substancję zawartą w preparacie;
równoczesnego przyjmowania innych preparatów witaminowo-mineralnych;
w ciąży, podczas karmienia piersią, 1-2 tygodnie przed planowaną operacją;
hiperwitaminozy A i żelazicy;
wyciąg z żeń-szenia może wchodzić w interakcje z lekami przeciwdepresyjnymi i stosowanymi w chorobie Parkinsona,
zawierającymi inhibitory monoaminonooksydazy (w przypadku stosowania leków przeciwdepresyjnych lub nasilenia objawów,
należy omówić przyjmowanie preparatu z lekarzem).

Przechowywanie
Tabletki Bodymax Plus należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej (15-25°C). Chronić przed światłem i
wilgocią.

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