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Ortholife Magnesium 300 g
 

Cena: 64,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 300 g

Postać Proszki

Producent NOBLEPHARMA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
maltodekstryna, magnez (mleczan magnezu), substancja barwiąca: karoteny (beta karoten), witamina C (kwas L-askorbinowy), naturalny
aromat: pomarańczowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja słodząca: sukraloza.

Wartość odżywcza W 100 g W porcji 10 g %RWS

Wartość energetyczna 292 Kcal (1221,73 kJ) 29,2 Kcal (122,17 kJ)

Węglowodany 73 g 7,3 g

- w tym cukry < 1 g < 0,1 g

Tłuszcz < 1 g < 0,1 g

- w tym nasycone kw. tł. < 1 g < 0,1 g

Białko 0 g 0 g

Sól < 1 g < 0,1 g

Minerały i witaminy

Magnez 2,5 g 250 mg 67

RWS: Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
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Masa netto
30 porcji, łączna waga netto - 300g proszku.

Charakterystyka
Ortholife Magnesium to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w
stanach zwiększonego zapotrzebowania na magnez: w okresie uprawiania sportu i ciężkiej pracy fizycznej, przy częstych kurczach
mięśni, przy osteoporozie, przy zaburzeniach rytmu serca.

Magnez:
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego
pomaga w prawidłowej syntezie białka
pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej
przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia
przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego
pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych
pomaga w utrzymaniu zdrowych kości pomaga w utrzymaniu zdrowych zębów
odgrywa rolę w procesie podziału komórek

Witamina C:
pomaga w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego w trakcie intensywnych ćwiczeń
fizycznych i po nich
pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego
pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym
przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia

Ortholife Magnesium w postaci proszku do rozpuszczenia nie zawiera laktozy i glutenu
Ortholife Magnesium zawiera magnez w postaci mleczanu magnezu
Zawiera aromaty pochodzenia naturalnego
Osmolarność: 4 Osm/l.
Smak pomarańczowy

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
10 g proszku (2 miarki) należy wymieszać w 250 ml wody. Najlepiej przyjmować porcję przed lub po śniadaniu.

Przechowywanie
Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić produkt przed bezpośrednim wpływem
promieni słonecznych. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Stosować pod nadzorem lekarza.

Producent
Noblepharma
Wawelska 5
02-034 Warszawa

Informacje dodatkowe
Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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