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Doppel herz aktiv magnez-B6 UltraFAST x 20 sasz
 

Cena: 17,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 sasz

Postać Proszki

Producent QUEISSER

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
tlenek magnezu (59%), subst. wypełniająca: sorbitol, regulatory kwasowości: cytrynian sodu i kwas cytrynowy, chlorowodorek
pirydoksyny (wit. B6), subst. wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, aromat, kwas pteroilomonoglutaminowy
(wit. B9), substancje słodzące: aspartam i acesulfam K, cyjanokobalamina (wit. B12), subst. przeciwzbrylająca: stearynian magnezu.

Zawartość w 1 saszetce

Magnez - 400 mg (107% RWS*)
Witamina B6 - 6 mg (429% RWS*)
Kwas foliowy (wit. B9) - 400 µg (200% RWS*)
Witamina B12 - 3 µg (120% RWS*)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
20 porcji. Masa netto opakowania: 20 x 1,2 g.

Charakterystyka
Preparat jest zalecany jako suplement diety dla młodzieży i osób dorosłych:
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w okresach intensywnej pracy umysłowej
w stanach wyczerpania i stresu
dla wspomagania pracy mięśni

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu

Stosowanie
Stosować 1 saszetkę dziennie, najlepiej po posiłku, wysypując zawartość bezpośrednio na język; nie wymaga popijania. Nie stosować na
czczo.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
Queisser Pharma GmbH&Co KG
Export Department
Schleswiger Strasse 74
24941 Flensburg
Niemcy

Ważne informacje
Preparat może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę. Zawiera substancje słodzące. Nie zawiera laktozy ani glutenu. Zawiera
źródło fenyloalaniny.

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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