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Olimp tri-mag b6 x 30 tabl
 

Cena: 9,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
kompleks mineralny TRI-Mag B6® (węglan magnezu, mleczan magnezu, jabłczan magnezu), substancje wypełniające - celuloza
mikrokrystaliczna, sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana; substancje przeciwzbrylające - sole magnezowe kwasów
tłuszczowych i dwutlenek krzemu; chlorowodorek pirydoksyny – wit. B6.

Zawartość w 1 tabletce

Magnez - 130 mg (35% RWS)
Witamina B6 - 1,4 mg (100% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Masa netto 30 tabletek: 23,7 g
Masa netto 1 tabletki: 790 mg

Charakterystyka
TRI-Mag B6® to suplement diety zawierający aż 3 źródła magnezu o różnej kinetyce wchłaniania, co pozwala na uzyskanie optymalnego
dla naszego organizmu poziomu magnezu – jednego z najważniejszych składników mineralnych. Dodatkowo formuła została
wzbogacona witaminą B6, współpracującą z magnezem w procesach metabolicznych.

Peparat przeznaczony do stosowania jako suplement diety ułatwiający pokrycie zapotrzebowania organizmu na magnez.
Preparat jest polecany w szczególności dla osób narażonych na stres, zmęczenie, aktywnych fizycznie, uprawiających sport,
pijących kawę, alkohol.

Przeciwwskazania

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/olimp-tri-mag-b6-x-30-tabl.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 tabletka dziennie po posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu niedostępnym 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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