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Magnefar B6 x 50 tabl
 

Cena: 16,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 tabl

Postać Tabletki

Producent BIOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Cytrynian magnezu 500 mg (magnez 60 mg), chlorowodorek pirydoksyny 0,5 mg (witamina B6),laktoza z mleka, celuloza
mikrokrystaliczna, sól sodowa karboksymetylocelulozy, substancje wypełniające: poliwinylopirolidon, substancja przeciwzbrylająca:
stearynian magnezu.

Dwie tabletki zawierają:

magnez 120,0 mg (64% RWS)
witamina B6 1,0 mg (71,5% RWS)

Cztery tabletki zawierają:

magnez 240,0 mg (32% RWS)
witamina B6 2,0 mg (143% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
50 tabletek
zawartość netto opakowania: 42,5g

Charakterystyka
Magnez i witamina B6 pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, przyczyniają się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia, pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych, pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu
mięśni oraz utrzymaniu równowagi elektrolitowej (magnez).
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Przeciwwskazania
Niewskazany dla osób z nietolerancją laktozy.
Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią przed zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem.
Niezalecany dla osób wrażliwych i uczulonych na składniki tabletki.

Stosowanie
Suplement diety spożywać po posiłku, popijając wodą.
Od 1 – 2 tabletek 2 razy dziennie.

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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