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Olimp chela-mag b6 forte x 60 kaps
 

Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Olimp Chela-Mag B6 Forte w postaci kapsułek uzupełnia zbilansowaną dietę w dobrze przyswajalną formę magnezu
oraz w witaminę B6. Na co jest Olimp Chela-Mag B6 Forte? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest ułatwienie pokrycia
zapotrzebowania organizmu na magnez i witaminę B6. W skład suplementu diety wchodzi wysoka dawka chelatu aminokwasowego
AlbionTM, który jest wysoce przyswajalną formą magnezu, a także odpowiednio dobrana dawka witaminy B6. Magnez wspomaga pracę
mięśni, a wraz z witaminą B6 wspiera pracę układu nerwowego oraz utrzymanie właściwego metabolizmu energetycznego, poza tym
przyczynia się do redukcji zmęczenia. Witamina B6 dodatkowo wspomaga pracę układu odpornościowego.

W opakowaniu o masie netto 96 g znajduje się 60 kapsułek Olimp Chela-Mag B6 Forte. W skład 1 kapsułki (masa netto 1600 mg)
wchodzi 250 mg magnezu (66% RWS) oraz 2 mg witaminy B6 (143% RWS). Odpowiednio w dwóch kapsułkach znaleźć można 500 mg
magnezu (133% RWS) oraz 2 mg witaminy B6 (286% RWS). Składniki pomocnicze suplementu diety to natomiast maltodekstryna, tlenek
magnezu i stearynian magnezu, a także żelatyna oraz barwnik E171. Suplement diety należy stosować zgodnie ze wskazówkami
producenta i w dawkach przez niego rekomendowanych. Zaleca się przyjmowanie 1-2 kapsułek suplementu diety Olimp Chela-Mag B6
Forte dziennie. Produkt najlepiej połykać na około 60 minut przed snem, chyba że lekarz zaleci inaczej. Kapsułki wymagają popicia dużą
ilością wody.

Nie każdy powinien stosować suplement diety Olimp Chela-Mag B6 Forte. Przeciwwskazania dotyczą nadwrażliwości na substancje
czynne bądź pomocnicze wyrobu. Produkt należy traktować wyłącznie jako suplement diety – nie zastąpi zrównoważonych posiłków i
zdrowego trybu życia, więc nie można go traktować jako ich substytutu. Suplement diety Olimp Chela-Mag B6 Forte należy
przechowywać w miejscu, które nie będzie widoczne i dostępne dla najmłodszych. Produkt powinien być przechowywany w
temperaturze pokojowej i zabezpieczony przed wilgocią.

Składniki
diglicynian magnezu (chelat aminokwasowy magnezu Albion®), substancje przeciwzbrylające - maltodekstryna, tlenek magnezu,
stearynian magnezu , chlorowodorek pirydoksyny (wit.B6), kapsułka (składnik otoczki - żelatyna , barwnik: E 171).
Informacja żywieniowa 1 kapsułka

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/olimp-chela-mag-b6-forte-x-60-kaps.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

Magnez 250 mg (66%*) 500 mg (133%*)
Witamina B6 2 mg (143%*) 4 mg (286%*)
*RWS - referencyjna wartość spożycia.

Masa netto
Zawartość netto (60 kapsułek): 96 g
Masa 1 kapsułki: 1600 mg

Charakterystyka
Suplement diety z wysoko przyswajalną formę magnezu w postaci chelatu aminokwasowego Albion® (diglicynian magnezu) w
zwiększonej dawce, wzbogacony witaminą B6.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1-2 kapsułki dziennie po posiłku popijając dużą ilością wody i/lub na ok. 1 godz. przed snem lub inaczej po konsultacji z lekarzem.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, 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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