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Doppelherz aktiv Magnez-B6 Forte 400 tabl.
 

Cena: 10,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Marka DOPPEL HERZ

Opakowanie 30 tabl.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Doppelherz aktiv Magnez-B6 Forte 400, tabletki, 30 szt.

Opis
Doppelherz aktiv Magnez-B6 Forte 400 - suplement diety przeznaczony dla osób dorosłych i młodzieży.

Składniki
tlenek magnezu (Mg), wypełniacz: celuloza mikrokrystaliczna, stabilizator: guma celulozowa usieciowana, subst. przeciwzbrylająca:
dwutlenek krzemu, subst. wypełniająca: celuloza sproszkowana, stabilizator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, subst.
zagęszczająca: hydroksypropylometyloceluloza, barwnik: dwutlenek tytanu, emulgator: sole wapniowe kwasów tłuszczowych, subst.
glazurująca: szelak, chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6), monoazotan tiaminy (witamina B1), cyjanokobalamina (witamina B12),
stabilizator: maltodekstryna, substancja przeciwzbrylająca: talk, olej z oliwek, emulgator: Polysorbat 80, kwas foliowy (witamina B9).

Składniki 1 tabletka/% RWS*
Magnez 400 mg/107%
Witamina B6 5 mg/357%
Tiamina (witamina B1) 4,2 mg/382%
Witamina B12 5 µg/200%
Kwas foliowy (witamina B9) 600 µg/300%
*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Preparat może być stosowany przez chorych na cukrzycę oraz z nietolerancją laktozy lub glutenu.

Produkt bezglutenowy.

Produkt bez laktozy.
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 Masa netto
30,9 g

Właściwości składników
Magnez wspiera pracę umysłową, wpływa na redukcję zmęczenia oraz wspiera prawidłowe funkcjonowanie mięśni.

Witaminy B1, B6, B9, B12 wspierają funkcje umysłowe i poznawcze.

Witaminy B6, B9 i B12 wpływają na zmniejszenie zmęczenia.

Zalecane dzienne spożycie

Dorośli i młodzież: pół tabletki dziennie po posiłku, popijając odpowiednią ilością wody.

W razie potrzeby można stosować jedną tabletkę dziennie.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
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
QUEISSER
Schleswiger Str. 74
Flensburg

 

Galeria
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