
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Naturell magnez organiczny + x 50 kaps
 

Cena: 16,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 kps

Postać Kapsułki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

  

   

  
  
50 KAPSUŁEK

  Naturell
  MAGNEZ
  ORGANICZNY+  

  
  

   

  czysty skład*  
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  dla wegan
i wegetarian  

  

   

  bez cukru,
bez laktozy,
bezglutenowy  
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  Magnez Witamina B6 Witamina B2  

  
  
  

   

  Magnez organiczny o wyższej przyswajalności, w formie cytrynianu magnezu1  
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  Z BioPerine® – opatentowaną formą ekstraktu z pieprzu czarnego, która wspiera wchłanianie składników odżywczych  

  

   

  Skład wzbogacony
o witaminy B6 oraz B2  

 

 

Dla kogo?

  
  
  

   

  Dla osób chcących zadbać
o odporność oraz funkcje psychologiczne(2,3)  

  

   

  Dla osób aktywnych fizycznie, chcących zadbać o mięśnie i cały organizm(4)  

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

  

   

  Dla osób odczuwających stres i zmęczenie(3)  

 

Dlaczego Naturell Magnez Organiczny+?

  
  
  

   

  
Magnez o wyższej biodostępności

  Postawiliśmy na magnez o wyższej biodostępności, w postaci cytrynianu magnezu1.  
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Z witaminą B6 i witaminą B2 by wspomóc organizm w walce ze zmęczeniem

  Skład został wzbogacony o witaminę B6 i witaminę B2. Witamina B2 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz
przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, zaś witamina B6 pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji
psychologicznych.  

  

   

  
Z naturalnym bioaktywatorem BioPerine®

  Naszą formułę oparliśmy o naturalny wzmacniacz biodostępności BioPerine®: opatentowany, standaryzowany i przebadany naukowo
składnik, który wspiera wchłanianie składników odżywczych.  

  

   

  
Czysty skład*
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  Zadbaliśmy o brak substancji wypełniających konserwantów i barwników syntetycznego pochodzenia.  

 

  
  

   

  szwedzka jakość w duchu lagom: w sam raz, w harmonii  

  

   

  odpowiedni dla wegan i wegetarian  

  

   

  nie zawiera cukru, laktozy, jest bezglutenowy  

 

Skład

  
  
  
  
  

   

  
Magnez
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Witamina B6

 

  

   

  
Witamina B2

 

  

   

  
BioPerine®
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Zawartość składników

  
  
 

w 2 kapsułkach

 

  
BioPerine® extrakt z owoców pieprzu
czarnego (Piper nigrum)
standaryzowany na zawartość 95% piperyny  

2,10 mg
w tym 2 mg
piperyny

 

  
magnez
(z cytrynianu magnezu) 

140 mg (37%*)

 

  
witamina B6
(chlorowodorek pirydoksyny) 

10 mg (714%*)

 

  
witamina B2 (ryboflawina)

4,2 mg (300%*)

 

  

*procent realizacji Referencyjnych Wartości Spożycia
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  Składniki:

  (w przeliczeniu na zalecaną porcję dzienną – 2 kapsułki): magnez (sole magnezowe kwasu cytrynowego) 140 mg (37% RWS*);
hydroksypropylometyloceluloza (kapsułka); średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe (z oleju kokosowego); witamina B6
(chlorowodorek pirydoksyny) 10 mg (714% RWS*); ryboflawina 4,2 mg (300% RWS*); BioPerine® ekstrakt z owoców pieprzu czarnego
(Piper nigrum) standaryzowany na zawartość 95% piperyny: 2,1 mg.  

Stosowanie

  
  
ZALECANA DZIENNA PORCJA DO SPOŻYCIA:

  Dorośli
  2 kapsułki dziennie.  

 

Szczegóły produktu

  
OGRANICZENIA STOSOWANIA:

  nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży i w trakcie
laktacji.  

WARUNKI PRZECHOWYWANIA:

  produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla
małych dzieci.
Chronić przed wilgocią i światłem.  

OSTRZEŻENIA I INNE INFORMACJE:

  nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety. Istotne jest prowadzenie zdrowego stylu życia i stosowanie zróżnicowanej diety dostarczającej organizmowi
wystarczającą ilość składników odżywczych.  

 

  
  
  *Czysty skład – bez substancji wypełniających, barwników, konserwantów syntetycznego pochodzenia.
1. Ranade V.V. et al., Bioavailability and pharmacokinetics of magnesium after administration of magnesium salts to humans, Am J
Ther. 2001, 8, 345–357
2. Witamina B6 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
3. Witamina B6 i witamina B2, przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz pomagają w prawidłowym
funkcjonowaniu układu nerwowego
4. Magnez wspiera przewodnictwo nerwowe i skurcze mięśni, w tym mięśnia sercowego, zmniejsza zmęczenie; bierze udział w
prawidłowym przebiegu funkcji psychologicznych  
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  SUPLEMENT DIETY  

 

 

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.
 

Galeria
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