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

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

 

 

Singularis Cytrynian Magnezu + Witamina B6 x 120 tabl
 

Cena: 44,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 120 tabl

Postać Tabletki

Producent SINGULARIS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
cytrynian magnezu, chlorowodorek pirydoksyny, skrobia ziemniaczana, karboksymetylo skrobia sodowa, celuloza mikrokrystaliczna,
substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych , hydroksypropylometyloceluloza, dwutlenek tytanu,
polietyneloglikol, talk.

Dzienna porcja (2 tabletki) zawiera:

magnez (cytrynian magnezu) - 240 mg (64% RWS)
witamina B₆ (chlorowodorek pirydoksyny) - 1,4 mg (100% RWS)

RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
Zawartość opakowania: 120 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Suplement diety CYTRYNIAN MAGNEZU + WITAMINA B6 SUPERIOR to preparat dla ludzi, którzy są podatni na stres, przemęczenie,
mają trudności z zasypianiem oraz są aktywni i narażeni na wysiłek umysłowy i fizyczny. Suplement przeznaczony jest dla osób
dorosłych i młodzieży po 12 roku życia.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zaleca się stosowanie 1 tabletki 2 razy dziennie, popijając wodą, najlepiej podczas posiłku. Tabletki preparatu posiadają podziałkę
ułatwiającą dzielenie na pół.
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Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Producent
Producent:
Singularis-Herbs Corporation Limited
Liability Company 16192, Coastal HWY,
19958, DE, USA
Dystrybutor:
Activepharm Labs Sp. z o.o. Sp. K. Jana III Sobieskiego
59-220 Legnica

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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