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Magnezin comfort x 60 tabl
 

Cena: 14,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent GEDEON RICHTER

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
węglan magnezu, substancje wypełniające: skrobia ziemniaczana, mannitol, sorbitol, substancje przeciwzbrylające: talk, krzemionka
koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, substancje wiążące: żelatyna, skrobia ziemniaczana, substancja rozsadzająca:
karboksymetyloskrobia sodowa.

1 tabletka zawiera:

jony magnezu 125 g (33% RWS)

3 tabletki zawierają:

jony magnezu 375 g (100% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
40,2 g.

Charakterystyka
Stosowanie suplementu diety Magnezin Comfort jest szczególnie zalecane w okresie zwiększonej podatności na stres, nasilonej pracy
umysłowej i przy intensywnym wysiłku fizycznym.

pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego
przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia
pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
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pomaga w utrzymaniu zdrowych kości
pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej.

Przeciwwskazania
Uczulenie na składniki preparatu, zaburzenia wydolności nerkowej, znaczne niedociśnienie tętnicze, stosowanie w czasie biegunki

Stosowanie
1-3 tabletki dziennie. Nie stosować na czczo.

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

Producent
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Ks. J. Poniatowskiego 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki

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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