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Plusssz Active 100% Energy Complex, 20 tabletek
musujących
 

Cena: 11,49 pln

Opis słownikowy

Producent POLSKI LEK

Opis produktu
 

Plusssz Active 100% Energy Complex, 20 tabletek musujących

Plusssz Active 100% Energy Complex to suplement diety w postaci tabletek musujących o smaku owocowym, dla dorosłych. Preparat
zawiera składniki pochodzenia naturalnego takie jak bakopa, guarana, yerba mate. Ponadto posiada magnez, kofeinę oraz kompleks
witamin. Magnez, witamina B12 i witamina B6 przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Zastosowanie
Suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie

  2 tabletki dziennie.
  1 tabletkę rozpuścić w szklance (200ml) chłodnej wody.

Składniki
Regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, węglany sodu; substancja wypełniająca: sorbitole; mleczan magnezu; witaminy (kwas L-
askorbinowy, amid kwasu nikotynowego, octan DL-alfa-tokoferylu, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina,
monoazotan tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, cyjanokobalamina); aromaty; kofeina; ekstrakt z ostrokrzewu
paragwajskiego (yerba mate, Ilex paraguariensis A.St.-Hil.); ekstrakt z bakopy drobnolistnej (Bacopa monnieri); ekstrakt z guarany
(Paullinia cupana); koncentrat soku buraka czerwonego w proszku; substancje przeciwzbrylające: poliwinylopirolidon, glikol
polietylenowy; substancje słodzące: cyklaminiany, sacharyny; barwnik: karoteny; sok owocowy w proszku - 0,1%; koenzym Q10.

2 tabletki zawierają: witamina C 80mg (100%)*, witamina E 12mg (100%)*, tiamina 1,1mg (100%)*, ryboflawina 1,4mg (100%)*, niacyna
16mg (100%)*, kwas pantotenowy 6mg (100%)*, witamina B6 1,4mg (100%)*, biotyna 50μg (100%)*, kwas foliowy 200μg (100%)*,
witamina B12 2,5μg (100%)*, magnez 56,25mg (15%)*, kofeina 200mg, koenzym Q10 400μg, ekstrakt z guarany 40mg, ekstrakt z bakopy
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drobnolistnej 40mg, ekstrakt z yerba mate 40mg.

*RWS- Referencyjna Wartość Spożycia.

Ostrzeżenia

  Suplementu diety nie należy spożywać jeśli występuje uczulenie (nadwrażliwość) na którykolwiek ze składników preparatu.
  Nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią.

Ważne wskazówki

  Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
  Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
  Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zrównoważonej diety.
  Przechowywać w miejscu chłodnym i niedostępnym dla małych dzieci.
  Produkt może zawierać laktozę (z mleka).
  Bez dodatku cukru. Zawiera naturalnie występujące cukry.
  Zawiera substancje słodzące: cyklaminiany, sacharyny.
  Wysoka zawartość kofeiny (200mg w 2 tabletkach).

Ilość netto
86g (20 tabletek po 4,3g)

Producent
"Polski Lek" S.A.
ul. Chopina 10
34-100 Wadowice
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