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Olimp Chela Mag B6+D3 Forte shot x 1 ampułka po 25 ml
 

Cena: 6,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Ampułki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
woda, regulator kwasowości: kwas cytrynowy; diglicynian magnezu (chelat aminokwasowy magnezu Albion®), nośnik: glicerol; regulator
kwasowości: tlenek magnezu; aromat, cholekalcyferol: wit. D, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa; stabilizator: sól sodowa
karboksymetylocelulozy; substancja konserwująca: kwas sorbowy; barwnik: koszenila; substancje słodzące: acesulfam K, sukraloza;
chlorowodorek pirydoksyny: wit. B6.

1 ampułka zawiera:
Magnez 375 mg (100%RWS)
Witamina D (D3) 50 μg (2000 IU) (1000%RWS)
Witamina B6 1,4 mg (100%RWS)

RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
25 ml

Charakterystyka

 Suplement diety przeznaczony dla osób dorosłych, wykazujących zwiększone zapotrzebowanie na magnez, witaminy D i B6.
Chela-Mag B6® + D3 Forte shot zawiera wysoko przyswajalną, płynną formę magnezu w postaci chelatu aminokwasowego,
wzbogaconą witaminą D3 oraz witaminą B6.
Magnez jest pierwiastkiem niezbędnym w biosyntezie aktywnej formy witaminy D.
Magnez:

pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni;
przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego,
uczestniczy w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych,
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przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia;
uczestniczy w utrzymaniu zdrowych kości i zębów;
bierze udział w utrzymaniu równowagi elektrolitowej;
zaangażowany jest w prawidłowy metabolizm energetyczny oraz pomaga w prawidłowej syntezie białek

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zawartość 1 ampułki (25 ml) spożyć raz dziennie po posiłku. Przed użyciem wstrząsnąć.

Przechowywanie
Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Przechowywać w
sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.
Nagawczyna 109 c
39-200 Dębica

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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