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Hartuś magnez + witamina B6 3+ syrop 120 ml
 

Cena: 21,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 120 ml

Postać Syropy

Producent LABORATORIA NATURY SP Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
izomaltuloza*, mleczan magnezu, koncentrat soku z cytryny, koncentrat soku z malin, koncentrat soku z czarnej marchwi, naturalny
aromat truskawkowy, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6).

* izomaltuloza (źródło glukozy i fruktozy) jest naturalnym węglowodanem o mniej słodkim smaku niż tradycyjny cukier. Jest dobrze
przyswajalna i dlatego jest odpowiednia dla dzieci. W przeciwieństwie do cukru, izomaltuloza nie jest rozkładana przez bakterie w jamie
ustnej, dzięki czemu pomaga w zachowaniu mineralizacji zębów. Spożywanie żywności zawierającej izomaltulozę zamiast cukru
prowadzi do mniejszego wzrostu poziomu glukozy we krwi niż po spożyciu żywności zawierającej cukier.

Nie zawiera konserwantów, sztucznych barwników i aromatów.

15 ml zawiera:

Magnez - 100 mg (27% RWS)
Witamina B6 - 2,1 mg (150% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Objętość netto: 120 ml

Charakterystyka

Hartuś Magnez + witamina B6 to suplement diety wspierający procesy zapamiętywania i uczenia się.
Ma truskawkowy smak.
Magnez wraz z witaminą B6 przyczyniają się zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, oraz przyczyniają się do prawidłowego
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funkcjonowania układu nerwowego dzieci.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 x dziennie 15 ml.
Produkt zawiera substancje pochodzenia naturalnego. Możliwa zmiana barwy nie wpływa na jakość syropu. Przed użyciem wstrząsnąć.
Osad pochodzenia naturalnego.

Przechowywanie
Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Po otwarciu
opakowania butelkę dobrze zamkniętą należy przechowywać w lodówce nie dłużej niż dwa tygodnie.

Producent
Laboratoria Natury Sp. z o.o.
20-228 Lublin, ul. Zawieprzycka 8D

Ważne informacje
Nie zawiera konserwantów, sztucznych barwników i aromatów.

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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