
 
Apteka Zabobrze - Majowa

Ul. 1 Maja 6/1, Jelenia Góra
+ 48 885 910 900

 

 

MAGNE-B6 ZMĘCZENIE I STRES x 30tabl.
 

Cena: 25,51 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 30 tabl.

POSTAĆ TABLETKI POWLEKANE

PRODUCENT SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

REJESTRACJA SUPLEMENT DIETY

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Wskazania
magnez & ashwagandha,1 tabletka dziennie,odporność na stres,zmniejsza uczucia zmęczenia,magnez 60 mg, wit. B6 1,4 mg,
ashwagandha 80 mg

Składniki
magnez (sole magnezowe kwasu cytrynowego), substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, wyciąg z korzenia ashwagandhy
(Withania somnifera), substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, emulgator: fosforan dwumagnezowy, substancje
przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych i talk, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), emulgator: cytrynian
trietylu, barwnik: brilliant blue FCF, emulgator: monooleinian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 80), barwniki: tlenki i wodorotlenki
żelaza

Wartości odżywcze Zawartość w zalecanej porcji dziennej
W 1 tabletce

RWS*

Magnez 60 mg 16%
Witamina B6 1,4 mg 100%
Wyciąg z korzenia ashwagandhy
standaryzowany na 5% witanolidów
(Withania somnifera)

80 mg -

w przeliczeniu na suchą masę rośliny 2000 mg -
* Referencyjna wartość spożycia dla
osób dorosłych

Stosowanie
Zalecane spożycie: Dorośli: Jedna tabletka dziennie. Najlepiej przyjmować w godzinach porannych.nCzas stosowania suplementu: 4
tygodnie. W razie potrzeby można powtórzyć. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

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

Przeciwwskazania
Środki ostrożności dotyczące stosowania:nNie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.nSuplement diety nie może
być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.nProwadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety jest
niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.nProdukt nie może być stosowany przez osoby uczulone na którykolwiek ze
składników preparatu.nStosowanie u osób będących pod kontrolą lekarza wyłącznie po konsultacji z lekarzem.nProdukt nie powinien
być spożywany w przypadku stosowania leków o działaniu uspokajającym, nasennym, przeciwpadaczkowym, nie stosować u dzieci,
kobiet w ciąży i w trakcie laktacji.

Producent
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

Ważne
Zawartość netto: 25,26 g (30 tabletek powlekanych).

Zawartość opakowania
25,26

Opis
Sanofi Magne-B6 Zmęczenie i stres Suplement diety 25,26 g (30 sztuk)
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