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Magnefar B6 Junior o smaku malinowym 120 ml
 

Cena: 25,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 120 ml

Postać Syropy

Producent BIOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
Cytrynian magnezu, kwas L-askorbinowy, ekstrakt (2-4:1) z owocu głogu (Extractum Crataegi aq. spissum), ekstrakt (3,0-4,0=1) z
owoców dzikiej róży (Ekstractum Rosae aq. siccum), zagęszczony sok z owoców czarnego bzu (Sambucus nigra), chlorowodorek
pirydoksyny, substancja słodząca: sorbitol, nośnik: gliceryna, substancja konserwująca: sorbinian potasu, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy jednowodny, nośnik: guma ksantanowa, syntetyczny aromat wiśniowy.

zawartość w 25 ml (2 łyżki)

Magnez 55,4 mg (15,0% RWS)
Ekstrakt z owoców głogu 87,6 mg*
Ekstrakt z owoców dzikiej róży 87,6 mg*
Sok z owoców czarnego bzu 87,6 mg*
Witamina C 148,5 mg (185,6% RWS)
Witamina B6 2,6 mg (184,6% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
objętość netto: 120ml

Charakterystyka
Magnefar® B6 Junior to suplement diety w postaci płynu o smaku malinowym, zawierający magnez oraz witaminę B6.
Suplement diety zalecany w szczególności dla dzieci nadpobudliwych i z osłabioną koncentracją.
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Niezalecany dla osób wrażliwych i uczulonych na składniki preparatu.
Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie
Dzieci od 3 roku życia: 2 łyżeczki (10 ml) raz dziennie, przed lub w trakcie posiłku.
Dorośli i młodzież: 1 łyżka (15 ml) raz dziennie, przed lub w trakcie posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15–25°C). Chronić przed dostępem wilgoci. Preparat przechowywać w miejscu
niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci.

Producent
BIOFARM Sp. z o.o.
ul. Wałbrzyska 13
60-198 Poznań

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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