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Bodymax 50+ tabl. 30tabl. 1listek
 

Cena: 8,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 600 tabl. (20 blist x 30tabl.)

Producent ORKLA HEALTH SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Bodymax 50+, tabletki, 30 szt.

Opis
Bodymax 50+ - suplement diety, zawierający specjalnie skomponowany zestaw witamin i minerałów dla osób po 50 roku życia,
dodatkowo wzmocniony wyciągiem z żeń-szenia.

Składniki
wodorotlenek magnezu, substancja wypełniająca (celuloza mikrokrystaliczna), wyciąg z żeń-szenia, L-askorbinian sodu, maltodekstryna,
fumaran żelaza (II), substancje glazurujące (sole magnezowe kwasów tłuszczowych, hydroksypropylometyloceluloza, szelak,
monoglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem octowym, wosk carnauba), amid kwasu nikotynowego, octan DL-alfa-
tokoferylu, tlenek cynku, D-pantotenian wapnia, substancja utrzymująca wilgoć (glicerol), siarczan miedzi (II), chlorowodorek
pirydoksyny, monoazotan tiaminy, ryboflawina, kwas pteroilomonoglutaminowy, jodek potasu, selenian (IV) sodu, cholekalcyferol,
cyjanokobalamina.

Składniki:

Standaryzowany wyciąg z żeń-szenia GGE® (Panax ginseng C. A Meyer) zawierający 8% ginsenozydów, Witamina D, Witamina E,
Witamina C, Tiamina, Ryboflawina, Niacyna, Witamina B6, Kwas foliowy, Witamina B12, Biotyna, Kwas pantotenowy, Magnez, Żelazo,
Cynk, Miedź, Selen, Jod.

Właściwości składników
Wysokiej jakości standaryzowany wyciąg z korzenia żeń-szenia GGE Bodymax. Żeń-szeń, zwany również „korzeniem życia", zmniejsza
zmęczenie i z każdym dniem przywraca energię, wspomaga sprawność fizyczną i umysłową oraz naturalne siły obronne organizmu. Ten
naturalny składnik wzmacniający znany jest w Azji od ponad 1000 lat. Wyciąg z żeń-szenia GGE® Bodymax pozyskiwany jest z
3-5-letnich korzeni żeń-szenia zbieranych ręcznie w górskich rejonach Chin. Jego działanie zostało dokładnie przebadane i
udokumentowane.

Zestaw witamin i minerałów m.in. wysoką dawkę magnezu i witaminy D3. Magnez przyczynia się do zmniejszenia zmęczenia, podczas
gdy witamina D3 przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu immunologicznego.

Zalecane dzienne spożycie
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 Dorośli: 1-2 tabletki dziennie w zależności od potrzeb, najlepiej rano, w czasie posiłku. Popijać wodą.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Nie stosować jednocześnie z innymi preparatami witaminowo-mineralnymi.
Nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży i matek karmiących oraz 1-2 tygodnie przed planowanym zabiegiem operacyjnym.
Zaleca się zachowanie ostrożności w przypadku jednoczesnego stosowania leków.
Nie należy stosować w przypadku żelazicy.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu
spożycia, składu, przeciwwskazań. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać
zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
ORKLA CARE A/S

 

Galeria
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