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Olimp chela-mag b6 forte shot x 1 ampułka o smaku
pomarańczowym
 

Cena: 6,30 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Płyny doustne

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Woda, diglicynian magnezu (chelat aminokwasowy magnezu Albion®), regulatory kwasowości — kwas cytrynowy, tlenek magnezu,
aromat, substancja konserwująca — E 200, substancje słodzące — acesulfam K, sukraloza, chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6),
barwniki: beta-karoten (dla smaku pomarańczowego, ananasowego); mieszanina karotenów, koszenila (dla smaku wiśniowego).

Zawartość (1 ampułka- 25ml):

Magnez 375mg (100% RWS)
Witamina B6 1,4mg (100% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Charakterystyka
Preparat Olimp Chela-Mag B6 Forte Shot przeznaczony jest dla osób wykazujących zwiększone zapotrzebowanie na magnez.
Najczęściej są to sportowcy (tak zawodowi, wyczynowi, jaki i amatorzy aktywności fizycznej), osoby wykonujące obciążającą
psychicznie lub fizycznie pracę oraz narażone na stres.

Olimp Chela-Mag B6 Forte Shot ma postać płynną. Suplement zawarty jest w jednorazowej, wygodnej w użyciu ampułce, którą można
zastosować w dowolnym momencie, bez konieczności popijania wodą. W przeciwieństwie do tabletek, składniki produktu Olimp Chela-
Mag B6 Forte Shot wchłaniają się i przyswajają bardzo szybko. Nie bez znaczenia jest tu też forma magnezu. Olimp Chela-Mag B6
Forte Shot zawiera hipoalergiczny magnez w postaci chelatu aminokwasowego magnezu Albion.

Olimp Chela-Mag B6 Forte Shot przyczynia się do wspierania prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i pracy mięśni.
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Stosowanie
Zawartość 1 ampułki (25 ml) spożyć raz dziennie po posiłku lub inaczej po konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu Olimp Chela-Mag B6 Forte Shot.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Masa netto
Masa netto 1 ampułki 25ml

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

Wstęp
Olimp Chela-Mag B6 Forte Shot to suplement diety w postaci płynnej, zamkniętej w ampułce. Ma przyjemny, pomarańczowy smak.
Wysoka zawartość magnezu w preparacie Olimp Chela-Mag B6 Forte Shot jest w stanie pokryć dzienne zapotrzebowanie na magnez,
nawet u osób ze zwiększonym zapotrzebowaniem na ten pierwiastek.

Preparat Olimp Chela-Mag B6 Forte Shot przeznaczony jest szczególnie dla osób uprawiających sport, aktywnych fizycznie, ale też
narażonych na stres, wykonujących ciężką pracę fizyczną lub umysłową, obciążonych odpowiedzialnością i decyzyjnością. Olimp Chela-
Mag B6 Forte Shot poprzez swoja przystępną formę płynu spełnia też oczekiwania tych, którzy unikają lub ograniczają spożywanie
tabletek.

Chela-Mag B6 Forte Shot zawiera formę magnezu w postaci chelatu aminokwasowego Albion w jednorazowej dawce. Preparat w
postaci płynu został wzbogacony witaminą B6 - korzystnie wpływającą na wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego.

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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