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Magnefar B6 Junior płyn 120 ml
 

Cena: 28,35 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent BIOFARM SP.Z O.O.

Opis produktu
 

Magnefar B6 Junior płyn, smak malinowy, 120ml - opis produktu

Magnefar B6 Junior to suplement diety w postaci płynu o smaku malinowym, zawierający magnez oraz witaminę B6. Magnez i witamina
B6: pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, przyczyniają się zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia,
pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych. Ponadto magnez: pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni,
pomaga w utrzymaniu zdrowych zębów i kości.

 Zastosowanie: uzupełnienie diety w magnez i witaminę B6; dla dzieci powyżej 3. lat, młodzieży i osób dorosołych.

Zalecane spożycie: przed uzyciem wstrząsnąć: - dzieci od 3. roku życia: 2 łyżeczki (10ml) raz dziennie, przed lub w trakcie posiłku; -
dorośli i młodzież: 1 łyżka (15ml) raz dziennie, przed lub w trakcie posiłku.

Składniki: sacharoza, (substancja słodząca), woda, glukonian magnezu, cytrynian magnezu cytrynian magnezu, kwas cytrynowy,
zagęszczony sok malinowy (barwnik), naturalny aromat malinowy, zagęszczony sok z bzu czarnego (barwnik), sorbinian potasu
(substancja konserwująca), guma ksantanowa (substancja zagęszczająca), chlorowodorek pirydoksyny(witamina B6). 2 łyżeczki (10ml)
zawierają: 90mg magnezu (24%)*, 0,93mg witaminy B6 (66,4%)*. *RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość (uczulenie) na którykolwiek ze składników preparatu.

Ważne wskazówki: Nie należy przekraczać dziennej zalecanej porcji do spożycia. Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl
życia są podstawą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut
(zamiennik) zróżnicowanej diety. Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze do 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed bezpośrenim dzialaniem promieni słonecnzych. Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem preparatu
powinny skonsultować się z lekarzem. Zawiera substancję słodzącą-sacharozę.
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