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ZDROVIT MAGNEZ+ MULTIWITAMINA zestaw
 

Cena: 9,77 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 zest.

Postać tabl.

Producent NATUR PRODUKT PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Zdrovit Magnez z Witaminą B6, 24 tabletki musujące + Multiwitamina, 20 tabletek musujących

Zdrovit Magnez + Witamina B6:

Magnez przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej, pomaga w
prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Witamina B6 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, jak
również przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki zawarte w produkcie.

Zalecane spożycie: 1 tabletkę rozpuścić w szklance wody. Zaleca się maksymalnie 3 tabletki dziennie.

Składniki: regulatory kwasowości: kwas cytrynowy i węglany sodu, węglan magnezu; fruktoza, substancja słodząca: cyklaminiany,
aromat, substancja słodząca: sacharyny, witamina B6, barwnik: ryboflawiny.

3 tabletki zawierają: witamina B6 2mg (143%)*, magnez 300mg (80%)*.

*RWS- Referencyjna Wartość Spożycia

Ważne wskazówki:
Preparat zawiera cukier i substancje słodzące.
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 pokojowej.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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Chronić od wilgoci i światła.

Producent:
Natur Produkt Pharma
Podstoczysko 30
07-300 Ostrów Mazowiecka

Zdrovit Multiwitamina:

Suplement diety w postaci tabletek musujących o smaku pomarańczowym.

Zastosowanie: uzupełnienie diety w składniki zawarte w suplemencie.

Zalecane spożycie: 1 tabletkę rozpuścić w 200ml wody. Maksymalnie 1 tabletka dziennie.

Składniki: regulatory kwasowości: kwas cytrynowy i węglany sodu, fruktoza, skrobia kukurydziana, witamina C, aromaty, substancja
słodząca: cyklaminiany, sok z buraka czerwonego, niacyna, substancja słodząca: sacharyny, witamina E, kwas pantotenowy, witamina
B6, ryboflawina (witamina B2), tiamina (witamina B1), foliany (kwas foliowy), biotyna, witamina B12.

1 tabletka zawiera: biotyna 150µg (300%)*, witamina B6 2mg (143%)*, tiamina 1,4mg (127%)*, ryboflawina 1,6mg (114%)*, niacyna 18mg
NE (113%)*, kwas pantotenowy 6mg (100%)*, kwas foliowy 200µg (100%)*, witamina E 10mg alfa-TE (alfa-tokoferol) (83%)*, witamina C
60mg (75%)*, witamina B12 1µg (40%)*.

*RWS- Referencyjna Wartość Spożycia

Ważne wskazówki:
Zawiera cukier (fruktozę) i substancje słodzące.
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 zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić od wilgoci i światła.
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