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Olimp chela-mag b6 skurcz shot x 1 ampułka (25 ml) o
smaku grejfrutowym
 

Cena: 5,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 25 ml

Postać Ampułki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
woda, diglicynian magnezu (chelat aminokwasowy magnezu Albion®) – magnez, sole magnezowe kwasu cytrynowego (cytrynian
magnezu) – magnez, regulatory kwasowości – kwas cytrynowy, cytryniany sodu; cytrynian potasu – potas, aromaty, substancja
zagęszczająca – sól sodowa karboksymetylocelulozy; substancja konserwująca – kwas sorbowy; substancje słodzące – cyklaminiany,
acesulfam K; chlorowodorek pirydoksyny – wit. B6, monoazotan tiaminy – wit. B1, cyjanokobalamina – wit. B12, ryboflawina – wit. B2,
barwniki – koszenila (dla smaków wiśniowego i grejpfrutowego), karoteny (dla smaku pomarańczowego).

1 ampułka (25ml) zawiera:

Magnez - 300 mg (80% RWS)
Potas - 300 mg (15% RWS)
Witamina B6 - 2,1 mg (150% RWS)
Tiamina - 1,65 mg (150% RWS)
Ryboflawina - 2,1 mg (150% RWS)
Witamina B12 - 3,75 μg (150% RWS)

RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
Objętość netto: 25 ml

Charakterystyka
Preparat przeznaczony: dla osób dorosłych w celu ułatwienia pokrycia zapotrzebowania organizmu na magnez i potas, a także witaminy:
B6, B12, tiaminę, ryboflawinę. Preparat szczególnie polecany osobom aktywnym fizycznie i umysłowo.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zalecana dzienna porcja: zawartość 1 ampułki (25 ml) raz dziennie po posiłku lub inaczej po konsultacji z lekarzem. Przed użyciem
wstrząsnąć.

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

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Nagawczyna 109c
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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