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Noble Pharma Magnesium Plus smak malinowy 20 fiolek x
25 ml
 

Cena: 82,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 20 amp

Postać Ampułki

Producent NOBLEPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
woda, mleczan magnezu, cytrynian magnezu, koncentrat soku jabłkowego (2,0%), kwas L-askorbinowy, kwas cytrynowy, koncentrat
soku malinowego (1,0%), wodorotlenek magnezu, aromat, substancja konserwująca:sorbinian potasu; substancja słodząca: glikozydy
stewiolowe; emulgator (E 471)
Wartość odżywcza w 100 ml

Wartość energetyczna 145 kJ (33,8 kcal) 36,4 kJ (8,4 kcal)
Tłuszcz < 0,1 g < 0,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone < 0,1 g < 0,1 g
Węglowodany 1,8 g 0,5 g
- w tym cukry 1,7 g 0,4 g
Białko < 0,1 g < 0,1 g
Sól < 0,01 g < 0,1 g
Witamina C 500 mg 625%* 125 mg 156%
Magnez 1000 mg 267% 250 mg 67%
* RWS: Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Masa netto
Całkowita zawartość: 500 ml
Zawartość: 20 fiolek x 25 ml

Charakterystyka
Uzupełnienie diety w magnez i witaminę C. Połączenie obu substancji: magnezu i witaminy C pozwala na uzyskanie jeszcze większych
korzyści z suplementacji.

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/noble-pharma-magnesium-plus-smak-malinowy-20-fiolek-x-25-ml.html
http://www.aptekaotc.pl/noble-pharma-magnesium-plus-smak-malinowy-20-fiolek-x-25-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zawartość 1 porcji (25 ml) spożywać raz dziennie, najlepiej przed snem.

Przechowywanie
Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze do 25 °C, poza zasięgiem promieni słonecznych.

Producent
NoblePharma (haftungsbeschrankt)
Unter den Linden 10
10117 Berlin
Dystrybucja w Polsce:
Noblepharma
ul. Wawelska 5
02-034 Warszawa

Ważne informacje
Produkt jest odpowiedni dla wegan. Produkt jest słodzony stewią.

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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