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BILOMAG PLUS MIŁORZĄB JAPOŃSKI LECYTYNA
90+30kaps.
 

Cena: 49,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

N.P. Zdrovit

Opis produktu
 

Bilomag Plus 90+30 kapsułek.
 

Bilomag Plus - suplement diety zawierający kompleks składników ziołowych, mineralnych i witaminowych. Produkt przeznaczony dla
osób dorosłych.

Składniki:

Tlenek magnezu; węglan magnezu; ekstrakt z liści miłorzębu japońskiego (Ginkgo biloba); składnik otoczki: żelatyna; lecytyna sojowa;
substancja wypełniająca: celuloza; substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu; witamina
B6; kwas pantotenowy; składnik otoczki: barwnik E171.

Składniki (1 kapsułka, % RWS*):

Ekstrakt z liści miłorzębu japońskiego (Ginkgo biloba), 110 mg, ---
Lecytyna sojowa, 50 mg, ---
Witamina B6, 2 mg, 143%
Kwas pantotenowy (witamina B5), 1 mg, 17%
Magnez, 120 mg, 32%

*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Masa netto: 68,4 g

Właściwości składników:
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Ekstrakt z miłorzębu japońskiego wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mózgu u osób starszych.
Kwas pantotenowy wspomaga utrzymać sprawność umysłową na prawidłowym poziomie.
Magnez i witamina B6 wpływają na zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia oraz wspomagają w utrzymaniu prawidłowych
funkcji psychologicznych.

Zalecane dzienne spożycie:

Dorośli: 1 kapsułka 1 raz dziennie, najlepiej po posiłku, popijając dużą ilością wody.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

Nie zaleca się stosowania produktu w okresie ciąży i karmienia piersią.
W przypadku przyjmowania leków przeciwzakrzepowych lub hamujących agregację płytek krwi, przed spożyciem produktu
należy skonsultować się z lekarzem.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić przed wilgocią.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

 

Producent: NATUR PRODUKT PHARMA, Podstoczysko 30, Ostrów Mazowiecka
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