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Olimp Chela-Mag B6 Skurcz SHOT smak grejpfrutowy 25 ml
 

Cena: 5,22 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 25 ml

Postać płyn doustny

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Olimp, Chela-Mag B6 Skurcz Shot, smak grejpfrutowy, 25 ml

Chela-Mag B6 Forte Shot to suplement diety w płynie w ampułkach o smaku grejpfrutowym. Zawiera wysoko przyswajalną płynną formę
magnezu w postaci chelatu aminokwasowego w jednorazowej dawce – 375 mg, wzbogacony witaminą B6. Wykorzystanie nowatorskiej
formuły Liquid Technology pozwala na natychmiastowe przyswojenie zawartych w formie płynnej składników aktywnych, bez
opóźnienia typowego dla tabletek czy kapsułek. Poręczna ampułka 25 ml gwarantuje wyjątkową wygodę użycia i możliwość
zastosowania w dowolnym momencie.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne produktu.

Zalecane spożycie: 1 ampułka (25 ml) spożywać raz dziennie po posiłku lub inaczej po konsultacji z lekarzem. Przed użyciem
wstrząsnąć.

Składniki: woda, diglicynian magnezu (chelat aminokwasy magnezu Albion) - magnez, sole magnezowe kwasu cytrynowego (cytrynian
magnezu) - magnez, cytrynian potasu - potas, regulatory kwasowości - kwas cytrynowy, cytryniany sodu, aromaty, substancja
zagęszczająca - sól sodowa karboksymetylocelulozy, substancja konserwująca (kwas sorbowy), substancje słodzące (cyklaminy,
acesulfam K, cyjanokobalamina - witamina B12), chlorowodorek pirydoksyny - witamina B6, ryboflawina - witamina B2, chlorowodorek
tiaminy - witamina B1, barwnik - koszenila.

25ml zawiera: magnez 300 mg (80%*), potas 300 mg (15%*), witamina B6 2,1 mg (150%*), tiamina 1,65 mg (150%*), ryboflawina 2,1 mg
(150%*), witamina B12 3,75 μg (150%*).

RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
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Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (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.
Zawiera substancje słodzące.
Produkt jest źródłem fenyloalaniny.

Producent:
OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.
Nagawczyna 109 c,
39-200 Dębica.
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