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Mg z b6 x 50 tabl (Espefa)
 

Cena: 7,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 tabl

Postać Tabletki

Producent ESPEFA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Mleczan magnezu, substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna , substancja wypełniająca - karboksymetyloskrobia sodowa,
substancja wiążąca - poliwinylopirolidon , substancja glazurująca - stearynian magnezu , substancja przeciwzbrylająca - talk ,
chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6).

1 tabletka zawiera:

mleczan magnezu 500 mg (jony magnezu 50 mg 13,33% RWS),
witamina B6 0,7 mg (50% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Opakowanie zawiera 50 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Preparat przeznaczony jest do uzupełniania diety w magnez i witaminę B6. Składniki czynne preparatu - magnez i witamina B6:

przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia,
pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego,
pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych,
przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.
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Stosowanie
1 tabletka 2 razy dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić od światła i wilgoci.

Producent
Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA
ul. J. Lea 208
30-133 Kraków

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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