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BODYMAX 50+ WITAMINY ŻEŃ-SZEŃ ENERGIA DLA
SENIORA 80tabl.
 

Cena: 39,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

ORKLA CARE

Opis produktu
 

Bodymax 50+ Senior

60+20 tabletek
Suplement diety Bodymax Plus został opracowany specjalnie dla osób po 50. roku życia, które chcą być aktywne, witalne i cieszyć się
życiem. Preparat zawiera składniki, które zmniejszają zmęczenie oraz przywracają energię. Składniki preparatu wspomagają sprawność
fizyczną i umysłową oraz wspiera naturalne siły ochronne organizmu. Został stworzony specjalnie dla osób aktywnych na co dzień.
Polecany w stanach zmęczenia, przy problemach z koncentracją i w stresie. Preparat zawiera składniki takie jak żeń-szeń, który swoim
działaniem wpływa na zmniejszenie zmęczenia i przywraca z każdym dniem energie i sprawność fizyczna oraz umysłową. Kolejnym
składnikiem suplementu będą witaminy i minerały w wysoką dawką magnezu i witamina D3. Magnez przyczynia się zmniejszeniem
zmęczenia, podczas gdy witamina D3 przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu immunologicznego.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: 1-2 tabletka dziennie w zależności od potrzeb, najlepiej rano, w czasie posiłku. Popijać wodą.

Składniki: wodorotlenek-magnezu, substancja wypełniające (celuloza mikrokrystaliczna), wyciąg z żeń-szenia, L-askorbinian sodu,
maltodekstryna, fumaran żelaza II, substancje glazurujące (sole magnezowe kwasów tłuszczowych, hydroksypropylometyloceluloza,
szelak, monoglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem octowym, wosk carnauba), amid kwasu nikotynowego, octan DL-
alfa-tokoferylu, tlenek cynku, D-pantotenian wapnia, substancja utrzymująca wilgoć (glicerol) siarczan miedzi II, chlorowodorek
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pirydoksyny, monozotian tiaminy, ryboflawina, kwas pteroilomonoglutaminowy, jodek potasu, selenian sodu IV, D-biotyna,
cholekalcyferol, cyjankobalamina.

2 tabletki zawierają: standaryzwany wyciąg z żeń-szenia GGE zawierający 8% ginsenozydów 100mg, witamina D 17mcg (340%)*,
witamina E (83%)*, witamina C 80mg (100%)*, tiamina 1,3mg (118%)*, ryboflawina 1,5mg (107%)*, niacyna 17mg (106%)*, witamina B6
1,6mg (114%)*, kwas foliowy 300mcg (150%)*, witamina B12 2mcg (80%)*, biotyna 50mcg (100%)*, kwas pantoteinowy 6mg (100%)*,
magnez 200mg (53%)*, żelazo 7mg (50%)*, cynk 9mg (90%)*, miedź 900mcg (90%)*, selen 50mcg (91%)*, jod 150mcg (100%)*.

*RWS- Referencyjna Wartość Spożycia.

Uwagi:

Nie należy przekraczać zalecanej porcji.

Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną, zrównoważoną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.

Preparat przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej (15-25 stopni Celsjusza).

Obecność żelaza czasami powoduje ciemne zabarwienie stolca.

Producent: Orkla Care A/S, Industrigrenen 10, DK-2635 Ishoj, Dania.

Dystrybutor w Polsce: Orkla Care S.A, ul. Polna 21, 05-250 Radzymin.
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