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Zdrovit Magnum Forte Cytrynian x 20 tabl musujących
 

Cena: 13,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 24 tabl musujące

Postać Tabletki musujące

Producent NATUR PRODUKT

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Regulatory kwasowości: kwas cytrynowy i węglany sodu; sole magnezowe kwasu cytrynowego, węglan magnezu, aromat, substancje
słodzące: sacharyny i cyklaminiany, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), barwnik: ryboflawiny.

1 tabletka zawiera:

Witamina B6 1,4 mg (100%RWS)
Magnez 375 mg (100% RWS)

RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
Zawartość opakowania: 20 tabletek musujących (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Magnez i witamina B6 przyczyniają się do: zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz biorą udział w utrzymaniu
prawidłowych funkcji psychologicznych.
Ponadto magnez pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz w utrzymaniu równowagi elektrolitowej.
Preparat przeznaczony dla młodzieży i osób dorosłych, odpowiedni dla diabetyków.
Zalecany jest w okresach wytężonej pracy fizycznej i psychicznej, w stanach zmęczenia, rozdrażnienia, stresu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
1 tabletkę rozpuścić w 200 ml wody. Zalecana dzienna porcja produktu: 1 tabletka.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.

Producent
Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.
ul. Podstoczysko 30,
07-300 Ostrów Mazowiecka

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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