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Magnez + B6 VITTER BLUE tabl.mus. 20tabl.
 

Cena: 5,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 tabl.

Producent DIAGNOSIS S.A.

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Magnez + Witamina B6, Vitter Blue, 20 tabletek musujących - opis produktu

Tabletki musujące o smaku pomarańczowym. Magnez z witaminą B suplement diety przeznaczony jest dla osób dorosłych jako
uzupełnienie codziennej diety. Magnez i witamina B przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, mają korzystny
wpływ na prawidłowe funkcjonowaniu układu nerwowego. Pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: 1 tabletka raz dziennie, rozpuścić w 200 ml wody.

Składniki: regulator kwasowości, kwas cytrynowy, węglan magnezu, regulator kwasowości, substancja wiążąca: węglany sodu,
substancja wiążąca sorbitole, fruktoza, tlenek magnezu, naturalny aromat pomarańczowy, koncentrat buraka czerwonego, substancja
słodząca sukraloza regulator kwasowości, kwas jabłkowy, substancja wiążąca: glikol polietylenoey chlorowodorek pirydoksyny
(witamina B6), aromaty: barwnik ryboflawiny.

1 tabletka zawiera: magnez 300mg (80%) *, witamina B6 4,2mg (300%) *.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

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 temperaturze do 25 stopni Celsjusza, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Kobiety w ciąży oraz matki karmiące przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem.
Nie przyjmować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.
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 Chronić przed światłem i wilgocią.

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:
Diagnosis S.A.,
ul. Gen. W. Andersa 38A,
15-113 Białystok.
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