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Magne-B6 Zmęczenie i Stres, 30 tabletek powlekanych
 

Cena: 32,06 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Magne-B6 Zmęczenie i Stres to suplement diety w postaci tabletek powlekanych o zawartości magnezu, witaminy B6 i wyciągu z
korzenia ashwagandhy przeznaczony dla osób dorosłych. Zawarty w produkcie organiczny magnez w postaci cytrynianu magnezu
przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Witamina B6 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego
oraz wspomaga wchłanianie magnezu. Dodatkowo suplement diety Magne-B6 Zmęczenie i Stres zawiera wyciąg z korzenia
ashwagandhy standaryzowany na 5% witanolidów, który wspiera organizm w wysiłku i wyczerpaniu. 

Zastosowanie

Suplementacja diety w składniki zawarte w produkcie.

 

Zalecane spożycie
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Dorośli: jedna tabletka dziennie. 
Najlepiej przyjmować w godzinach porannych. 
Czas stosowania suplementu: 4 tygodnie. 
W razie potrzeby można powtórzyć.

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.

 

1 tabletka zawiera: 

jony magnezu 60 mg (sole magnezowe kwasu cytrynowego) (16%)*, witamina B6 1,4 mg (chlorowodorek pirydoksyny) (100 %)*,
wyciągu z korzenia ashwagandhy 80 mg (Whitania somnifera).

 

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Ostrzeżenia

Nie spożywać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. 
Preparat nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.

 

Ważne wskazówki

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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