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Olimp chela-mag b6 x 60 kaps
 

Cena: 39,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Olimp Chela-Mag B6 w postaci kapsułek jest produktem wspomagającym pracę układu nerwowego i mięśni, a także
przyczyniającym się do zmniejszenia znużenia i zmęczenia. Na co jest Olimp Chela-Mag B6? Wskazaniem do stosowania suplementu
jest uzupełnienie zbilansowanej diety w magnez i witaminę B6, ułatwiając tym samym pokrycie dziennego zapotrzebowania organizmu
na ten pierwiastek i witaminę. Magnez zawarty w suplemencie diety dostępny jest w formie wysoko przyswajalnego chelatu
aminokwasowego Albion™. Dodatkowo w skład suplementu diety wchodzi witamina B6 w optymalnie dobranej do potrzeb organizmu
dawce. Magnez i witamina B6 wspomagają redukcję zmęczenia oraz wspierają właściwy metabolizm energetyczny i utrzymanie funkcji
psychologicznych. Dodatkowo magnez wspiera pracę układu nerwowego i mięśni. Witamina B6 wspiera też pracę układu
odpornościowego.

W opakowaniu o masie netto 41,4 g znajduje się 60 kapsułek Olimp Chela-Mag B6. W skład 1 kapsułki (o masie netto 690 mg) wchodzi
100 mg magnezu (27% RWS) oraz 2,1 mg witaminy B6 (150% RWS). Formułę suplementu diety uzupełniają składniki pomocnicze. To
między innymi maltodekstryna, tlenek magnezu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, a także żelatyna i barwnik E171. Jeśli lekarz
nie wskaże inaczej, zaleca się przyjmowanie 1 kapsułki suplementu diety Olimp Chela-Mag B6 dziennie. Najlepiej kapsułkę przyjmować
po posiłku, popijając wodą. Nie powinno się przekraczać wskazanej dawki dziennej suplementu diety.

Nie każdy pacjent powinien stosować Olimp Chela-Mag B6. Przeciwwskazania obejmują nadwrażliwość na składniki czynne lub
pomocnicze preparatu. Olimp Chela-Mag B6 to poza tym suplement diety i jedynie w ten sposób należy go stosować, co oznacza, że
pacjent nie powinien traktować go jako substytutu zbilansowanej diety i zdrowego trybu życia. Produkt należy też zabezpieczyć, by
dzieci go nie widziały i nie miały do niego dostępu, a oprócz tego należy suplement diety przechowywać w temperaturze pokojowej,
chroniąc przed wilgocią.

Składniki
diglicynian magnezu (chelat aminokwasowy magnezu ALBION®), maltodekstryna, substancje przeciwzbrylające - tlenek magnezu, sole
magnezowe kwasów tłuszczowych; chlorowodorek pirydoksyny - witamina B6, kapsułka (żelatyna – otoczka kapsułki, barwnik: E 171).
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Zawartość (1 kapsułka):

Magnez 100mg (27% RWS)
Witamina B6 2,1mg (150% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Masa netto opakowania: 41,4 g
Masa netto 1 kapsułki: 690 mg

Charakterystyka
Preparat przeznaczony do stosowania jako suplement diety ułatwiający pokrycie zapotrzebowanie organizmu na magnez – pierwiastek
sprzyjający właściwej pracy mięśni, układu nerwowego oraz redukcji uczucia zmęczenia i znużenia.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 kapsułka raz dziennie po posiłku 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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