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Bodymax Plus 80tabl .(60+20tabl.gratis)
 

Cena: 35,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 80 tabl. (60+20 tabl.)

Producent ORKLA HEALTH SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Bodymax Plus, tabletki z lecytyną, 60+20 tabletek

Opis
Bodymax Plus - suplement diety, preparat tylko dla dorosłych. - opakowanie promocyjne 60+20 tabletek

Składniki
wodorotlenek magnezu, wyciąg z żeń-szenia, L-askrobinian sodu, substancje wypełniające (celuloza mikrokrystaliczna, sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowana), lecytyna (sojowa), fumaran żelaza (II), maltodekstryna, substancje glazurujące (sole magnezowe
kwasów tłuszczowych, hydroksypropylometylocelu-loza, szelak, wosk camauba), skrobia kukurydziana, octan DL-aifa-tokoferylu, amid
kwasu nikotynowego, tlenek cynku, D-pantotenian wapnia, substancja utrzymująca wilgoć (glicerol), siarczan miedzi (II), barwniki (tlenki i
wodorotlenki żelaza), chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, monoazotan tiaminy, octan retinylu, kwas pteroilo-monoglutaminowy,
jodek potasu, selenian sodu (IV), D-biotyna, cholekalcyferol, cyjanokobalamina.

Składniki:
Standaryzowany wyciąg z żeń-szenia GGE (Panax ginseng C.A Meyer) zawierający 8% ginsenozydów, Lecytyna 50 mg, Witamina A 400
µg, Witamina D, Witamina E 12 mg, Witamina C 80 mg, Tiamina (Witamina B1) 1,1 mg, Ryboflawina (Witamina B2) 1,4 mg, Niacyna 16
mg, Witamina B6 1,4 mg, Kwas foliowy 200 µg, Witamina B12 2,5 µg, Biotyna 50 µg, Kwas pantotenowy 6 mg, Magnez 225 mg, Żelazo
14 mg, Cynk 10 mg, Miedź 1 mg, Selen 55 µg

Właściwości składników
Składniki zawarte w suplemencie diety Bodymax Plus zmniejszają zmęczenie i przywracają energie, wspomagają sprawność fizyczną i
umysłową oraz wspomagają naturalne siły obronne organizmu.

Zalecane dzienne spożycie
Dorośli: 1 tabletka dziennie, najlepiej rano.
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 Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Nie stosować jednocześnie z innymi preparatami witaminowo-mineralnymi.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia
należy stosować zrównoważoną, zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
W przypadku kobiet w ciąży i karmiących piersią należy skonsultować się z lekarzem.
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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