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Magne-B6 Cardio x 50 tabl powlekanych
 

Cena: 20,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent SANOFI-AVENTIS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
potas (cytrynian potasu), substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, magnez: cytrynian magnezu, substancja wypełniająca:
sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowiona, wyciąg z owoców głogu, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, substancje glazurujące: talk, hydroksypropylometyloceluloza, polidekstroza, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny),
substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, witamina B1 (chlorowodorek tiaminy), barwniki: karminy, tlenki żelaza.

2 tabletki zawierają:

potas - 300 mg (15% RWS)
magnez - 60 mg (16% RWS)
witamina B6 - 1,4 mg (100% RWS)
witamina B1 - 1,1 mg (100% RWS)
wyciąg z owoców głogu - 30 mg (ekwiwalent 120 mg owoców głogu)*

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość netto: 46,4 g

Charakterystyka
Produkt zawiera magnez, witaminę B1, witaminę B6, potas oraz wyciąg z głogu.

Magnez pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni (w tym mięśnia sercowego)
Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi
Witamina B1 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu serca
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Przeciwwskazania
Suplement diety jest przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych.
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 tabletka 2 razy dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej (poniżej 25 st.C), w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić od światła.

Producent
Wyprodukowano w Polsce dla:
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
Ul. Bonifaterska 17
00-203 Warszawa

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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