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MenMag Energy x 20 tabl musujących
 

Cena: 18,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 tabl musujących

Postać Tabletki musujące

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, węglany sodu, mleczan magnezu, substancja wiążąca: sorbitole, tauryna, glukonian cynku,
aromat, ekstrakt z korzenia maca, kofeina, substancja wiążąca: glikol polietylenowy, barwnik: karmel amoniakoalno-siarczynowy,
substancja słodząca: sukraloza, chlorowodorek pirydoksyny

1 tabletka zawiera:

Magnez - 60 mg (16% RWS)
Witamina B6 - 1,4 mg (100% RWS)
Cynk - 10 mg (100% RWS)
Wyciąg z korzenia maca - 50 mg*
Kofeina - 50 mg*
Tauryna - 100 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość: 20 tabletek musujących (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Magnez oraz witamina B6 przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego, zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia, pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz w utrzymaniu prawidłowych funkcji
psychologicznych.
Magnez pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
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Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu testosteronu we krwi
Maca pomaga w zachowaniu naturalnej aktywności seksualnej i energii
Kofeina wspomaga sprawność umysłową oraz koncentrację

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią,a
także nadwrażliwych na działanie kofeiny.

Stosowanie
Dorośli: 1 tabletka dziennie. Tabletkę należy rozpuścić w 200 ml chłodnej wody.

Przechowywanie
Przechowywać w nasłonecznionym, suchym miejscu, w temperaturze 0-25°C, z w zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

Ważne informacje
Zawiera substancję słodzącą. Zawiera kofeinę.

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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