
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Magmil bio special x 30 tabl
 

Cena: 12,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Mleczan magnezu, substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna, substancja spulchniająca - sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowana, substancja przeciwzbrylająca - stearynian magnezu, substancja wypełniająca - poliwinylopirolidon,
chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6).

Zawartość w 1 tabletce:
Mleczan magnezu 1000 mg
(jony magnezu) 100 mg (26,7% RWS)
Witamina B6 0,21 mg (15% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość w opakowaniu: 30 tabletek

Charakterystyka
Suplement diety MAGMIL bio special poleca się jako uzupełnienie diety ubogiej w magnez i witaminę B6:

przy nadużywaniu kawy, papierosów i innych używek
w stanach przemęczenia i osłabienia
w stanach wzmożonego napięcia nerwowego i nadmiernej drażliwości
w stanach zwiększonej podatności na stres
w stanach osłabionej koncentracji i zapamiętywania
w stanach zwiększonego wysiłku fizycznego
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Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 tabletka dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
ul. Żmigrodzka 242E
51-131 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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