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PlusMag B6 x 60 tabl
 

Cena: 10,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent ASA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Składniki (na 1 tabletkę): 187,5 mg jonów magnezu Mg2+ w postaci: cytrynianu magnezu mleczanu magnezu, węglanu magnezu i
siarczanu magnezu, substancja wiążąca - sorbitol, celuloza mikrokrystaliczna, substancja wiążąca - żel celulozowy , substancja
przeciwzbrylająca - stearynian magnezu, witamina B6 (jako chlorowodorek pirydoksyny) – 1,4 mg, aromat - naturalny aromat cytrynowy ,
substancja słodząca - sukraloza .

2 tabletki zawierają:

Magnez (Mg+2) - 375 mg (100 % RWS)
Witamina B6 - 2,8 mg (200 % RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
60 tabletek, ilość netto: około 72 g

Charakterystyka
PlusMag B6 to produkt który zawiera nie tylko magnez, lecz dodatkowy składnik w postaci witaminy B6.
Kiedy sięgnąć po nasz PlusMag B6? Gdy:

Uwielbiasz pić kawę i nie chcesz jej ograniczać
Odczuwasz skurcze mięśni
Odczuwasz zmęczenie, znużenie i drażliwość
Denerwujesz się w pracy i pragniesz uspokojenia
Martwisz się o swoje serce i chcesz zacząć skutecznie dbać o jego prawidłowe funkcjonowanie

Przeciwwskazania
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Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Doustnie, 1-2 tabletki na dzień w trakcie posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej (15-25 °C).Preparat powinien być przechowywany w sposób niedostępny i
niewidoczny dla małych dzieci.

Producent
ASA Sp. z o.o.
ul. Oświęcimska 11
48-100 GŁUBCZYCE

Ważne informacje
Informacja dla chorych na celiakię: produkt bezglutenowy.
Nie zawiera laktozy. Może być stosowany przez chorych na cukrzycę.
Zawiera substancje słodzące.

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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