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Doppelherz aktiv Magnez-B6 UltraFAST 20saszetek
 

Cena: 15,58 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 sasz.

Postać -

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Jeśli interesują Cię skuteczne suplementy, które pomogą Ci kompleksowo zadbać o zdrowie, w ofercie naszej drogerii internetowej
znajdziesz preparat Doppelherz aktiv Magnez-B6 Ultra FAST w saszetkach. Podobnie jak produkty w tabletkach jest bardzo łatwy w
stosowaniu. Zawartość saszetki wystarczy rozpuścić na języku (bez konieczności rozpuszczania proszku w wodzie i popijania).
Znajdujące się w jego składzie witaminy i minerały (witamina B 6 i magnez) wspomagają funkcjonowanie układu nerwowego, pomagają
utrzymać prawidłowe funkcje psychologiczne, a także redukują uczucie znużenia i zmęczenia fizycznego.

Stosowanie produktu jest polecane w szczególności:
  • w stanach wyczerpania fizycznego i psychicznego,
  • w okresie wzmożonego wysiłku,
  • w celu szybszej i sprawniejszej regeneracji mięśni.

Witaminy B w tabletkach z magnezem

By uzupełnić codzienną dietę w optymalną porcję witaminy B i magnezu, możesz sięgnąć po suplement Doppelherz aktiv Magnez-B6
Ultra FAST w saszetkach. Dzięki formie mikrogranulek preparat bardzo szybko ulega rozpuszczeniu w ustach, doskonale sprawdzając
się do stosowania zarówno w domu, jak i na treningach, podczas jazdy rowerem itp. Produkt odznacza się wysoką zawartością jonów
magnezu, które w połączeniu z witaminą B są bardzo dobrze wchłaniane z układu pokarmowego. Suplement może być stosowany przez
osoby dorosłe oraz przez dzieci powyżej dwunastego roku życia zwłaszcza w stanach zwiększonego zapotrzebowania na magnez i
witaminy z grupy B.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: stosować 1 saszetkę dziennie, wysypując zawartość bezpośrednio na język; nie wymaga popijania. Nie stosować na
czczo.

Składniki: tlenek magnezu (Mg), substancja wypełniająca: sorbitol, regulatory kwaskowości: cytryniany sodu, kwas cytrynowy,
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chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, aromat, kwas
foliowy (witamina B9), substancje słodzące: aspartam i acesulfam K, cyjanokobalamina (witamina B12), substancja przeciwzbrylająca:
sole magnezowe kwasów tłuszczowych.

1 saszetka zawiera: magnez 400mg (w postaci tlenku magnezu) (107%)*, witamina B6 6mg (429%)*, kwas foliowy (witamina B9)
400mcg (200%)*, witamina B12 3mcg (120%)*.

*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 jak osubstytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Suplement diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25 stopni Celsjusza), w suchym miejscu.
Preparat może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę oraz z nietolerancją laktozy lub glutenu.
Zawiera źródło fenyloalaniny.
Zawiera substancje słodzące: aspartam i acesulfam K.
Zawiera żródło fenyloalaniny.

Producent:
Queisser Pharma
Schleswiger Strasse 74
24941 Flensburg
Germany.
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