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Daymag B6 x 20 sasz
 

Cena: 33,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 sasz

Postać Proszki

Producent GALENA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
magnezu cytrynian, substancja słodząca: ksylitol, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat: aromat pomarańczowy, dekstryny
kukurydziane, substancja słodząca; sukraloza , chlorowodorek pirydoksyny ( witamina B6).

Nie zawiera cukru

1 saszetka zawiera:

Cytrynian magnezu - 2381 mg
W tym jony magnezu - 375 mg (100% RWS)

Witamina B6 - 1.4 mg (100% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
20 saszetek po 5,0 g
Masa netto: 100 g

Charakterystyka
DayMag B6 to suplement diety zawierający wysoce przyswajalną formę magnezu (w postaci cytrynianu), wzbogacony witaminą B6.
DayMag B6 zalecany jest w stanach:

przemęczenia i osłabienia
wzmożonego napięcia nerwowego i nadmiernej drażliwości
zwiększonej podatności na stres
osłabionej zdolności koncentracji i zapamiętywania
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pojawienia się skurczy mięśniowych
zwiększonego wysiłku fizycznego

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 saszetka na dobę, najlepiej po śniadaniu lub po posiłku głównym.
Zawartość saszetki rozpuścić w 100-150 ml (1/2 szklanki) wody o temperaturze pokojowej, zamieszać w celu całkowitego
rozpuszczenia proszku. Spożyć zaraz po przygotowaniu.

Przechowywanie
Należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C), suchym i zaciemnionym miejscu. Suplementy diety powinny być
przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
FSP Galena, ul. Krucza 62, 50-984 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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