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Magnez+B6 Optimal x 100 tabl
 

Cena: 14,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 100 tabl

Postać Tabletki

Producent HAVENA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
mleczan magnezu dwuwodny, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, substancja przeciwzbrylająca: stearynian magnezu,
substancja wiążąca: poliwinylopirolidon, substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, chlorowodorek
pirydoksyny.

1 tabletka zawiera

magnez 56,25 mg (15% RWS)
witamina B6 1,4 mg (100% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
opakowanie zawiera 100 tabletek, masa netto tabletki 680 mg

Charakterystyka

Produkt Magnez+B6 Optimal to suplement diety, posiadający w składzie magnez i witaminę B6.
Magnez, witamina B6 przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, mają korzystny wpływ na prawidłowe
funkcjonowanie układu nerwowego oraz pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych. Dodatkowo magnez
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni oraz uczestniczy w utrzymaniu zdrowych kości i zębów. Odgrywa również rolę
w procesie podziału komórek.
Magnez+B6 Optimal polecany wspomagająco:

osobom prowadzącym aktywny tryb życia,
jako uzupełnienie diety w magnez i witaminę B6,
przy nadmiernym spożywaniu kawy i paleniu papierosów.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dorośli i młodzież powyżej 12. roku życia: 1 tabletka dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Havena Sp. z o.o.
ul. Józefów 9, 99-300 Kutno, Polska (Poland)

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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