SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa
ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

Zdrovit skurcz rapid x 20 sasz
Cena: 12,98 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Dostępny w aptece w 24h

Opakowanie

20 sasz

Postać

Proszki

Producent

NP PHARMA

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Składniki
Cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, węglan magnezu, cytrynian potasu, wodorowęglan potasu, substancje słodzące:
cyklamlnian sodu, sacharynlan sodu, aromat, witamina E, witamina B6, barwnik: ryboflawlny-5’~fosforan sodu.
1 saszetka zawiera:
Witamina E - 5 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu (83,3 % RWS)
Witamina B6 - 1 mg (142,8 % RWS)
Magnez - 60 mg (32% RWS)
Potas - 280 mg (14% RWS)
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
Masa netto
Opakowanie zawiera 20 saszetek.
Masa netto: 80 g.
Charakterystyka
Magnez jest niezbędny dla zachowania równowagi elektrolitowej organizmu. Odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie układu
nerwowego i przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Witamina B6 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu
układu nerwowego, utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych oraz przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i
znużenia. Potas pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i mięśni oraz w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi.
Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
2 razy dziennie po 1 saszetce rozpuścić w 1/2 szklanki wody.
Przechowywanie
Przechowywać temperaturze pokojowej, w zamkniętym opakowaniu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i
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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