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Relamax b6 x 30 tabl powl
 

Cena: 17,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność dostępny w 2-3 dni robocze

Opakowanie 30 tabl powl

Postać Tabletki

Producent ICN POLFA RZ

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; tlenek magnezu (magnez); ekstrakt z melisy; substancja przeciwzbrylająca:
stearynian magnezu; substancje do stosowania na powierzchnię: hydroksypopylometyloceluloza, polidekstroza, polietylenoglikol, talk,
barwnik: dwutlenek tytanu, ryboflawina, błękit brylantowy FCF; substancja wypełniająca: karboksymetyloskrobia sodowa typ A,
substancja przeciwzbrylająca: talk, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6).

Zawartość w 1 tabletce:
Ekstrakt z melisy 50 mg*
Magnez 40 mg (10,7% RWS)
Witamina B6 0,5 mg (35,7% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
30 tabletek (brak masy netto na opakowaniu).

Charakterystyka
Magnez i witamina B6 przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia. Wspomagają prawidłową funkcję układu nerwowego oraz
prawidłowy przebieg czynności psychicznych (psychologicznych). Dodatkowo magnez pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.
Ekstrakt z ziela melisy korzystnie wpływa na dobre samopoczucie i funkcje poznawcze, wspomaga i ułatwia zasypianie. Działa
relaksująco i łagodząco w sytuacjach stresowych.

Przeciwwskazania
Przeciw: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Preparat przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Kobiety w ciąży
oraz karmiące piersią przed użyciem powinny skonsultować się z lekarzem.
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Stosowanie
Na pół godziny przed snem 1-2 tabletki; 1 tabletka 2-3 razy dziennie.

Przechowywanie
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Valeant sp. z o.o
ul. Przemysłowa 2
35-959 Rzeszów

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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