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Rodzina Zdrowia Magnesive Stres x 60 tabl
 

Cena: 12,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent SILESIAN PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, cytrynian magnezu (magnez), węglan magnezu (magnez), ekstrakt z ziela melisy
(Melissa officinalis L.) DER 10:1, ekstrakt z szyszek chmielu (Humulus lupulus L.) DER 4:1, substancja wiążąca: sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowana, guma celulozowa usieciowana, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza,
substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja wypełniająca: polidekstroza, substancja
przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, emulgator: glikol polietylenowy, substancja przeciwzbrylająca: talk, chlorowodorek pirydoksyny
(witamina B6), barwniki: dwutlenek tytanu, ryboflawiny, błękit brylantynowy FCF.

1 tabletka zawiera:

Magnez - 140 mg (37,32% RWS)
Ekstrakt z ziela melisy - 100 mg*
Ekstrakt z szyszek chmielu - 60 mg*
Witamina B6 - 2,8 mg (200% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
46,16 g

Charakterystyka
Suplement diety Rodzina Zdrowia Magnesive Stres:

polecany dla młodzieży i dorosłych
polecany jako wsparcie dla osób prowadzących stresujący tryb życia
dla osób poszukujących wsparcia w utrzymaniu dobrego samopoczucia psychicznego i fizycznego
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 tabletka 2 razy dziennie

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Silesian Pharma Sp. z o.o.
ul. Szopienicka 77
40-431 Katowice

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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