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Bodymax Plus 80 tabl. [PROMOCYJNE]
 

Cena: 36,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

ORKLA CARE

Opis produktu
 

BODYMAX  PLUS 80 TABLETEK
POLECANY OSOBOM, KTÓRE:

prowadzą intensywny tryb życia
są narażone na stres
na co dzień odczuwają zmęczenie
 fizyczne i psychiczne

DZIAŁANIE:

Składniki Bodymax Plus wzmacniają i dodają energii, zwiększają wydolność fizyczną i psychiczną, zwiększają odporność na stres,
wspomagają naturalne siły obronne organizmu. Preparat zawiera kompletny zestaw witamin i minerałów, wzbogacony najwyższej
jakości wyciągiem z żeń-szenia GGE Bodymax.

Najwięcej magnezu

Magnez wzmacnia antystresowe działanie Bodymax Plus, to jeszcze większa odporność na stres.

1 tabletka dostarcza 225 mg magnezu. To największa dawka wśród złożonych preparatów wielowitaminowych.

Wyciąg z zielonej herbaty
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Bodymax Plus zawiera wyciąg z zielonej herbaty. Zielona herbatazwalcza wolne rodniki, działa ochronnie na cały organizm.

ZALECENIA:

Bodymax Plus zaleca się przyjmować:

w celu wzmocnienia w okresach długotrwałych, nadmiernych wysiłków fizycznych i psychicznych, w stresie
 w okresie rekonwalescencji, po chorobach infekcyjnych, zabiegach chirurgicznych
w przypadku obniżonej sprawności fizycznej i psychicznej (stany znużenia, nadmierna pobudliwość, kłopoty z koncentracją i
zapamiętywaniem)
w celu uzupełnienia niedoborów witamin i składników mineralnych spowodowanych jednostajnym odżywianiem się lub dietą
odchudzającą

DAWKOWANIE:

Dorośli:  1 tabletka dziennie, najlepiej rano, w czasie posiłku.

Pierwsze pozytywne efekty stosowania preparatu są zauważalne po 10-14 dniach przyjmowaniu preparatu, czyli po nasyceniu
organizmu ginsenozydami (substancjami aktywnymi zawartymi w żeń-szeniu). Efekty te utrzymują się jeszcze długo po zaprzestaniu
przyjmowania preparatu.

dostarcza 225 mg magnezu. To największa dawka wśród złożonych preparatów wielowitaminowych.<br /><br />Wyciąg z zielonej
herbaty<br /><br />Bodymax Plus zawiera wyciąg z zielonej herbaty. Zielona herbatazwalcza wolne rodniki, działa ochronnie na cały
organizm.<br /><br /><strong>ZALECENIA:</strong></p><p style="text-align: justify;">Bodymax Plus zaleca się przyjmować:<br /><br
/></p>
<ul>
<li>w celu wzmocnienia w okresach długotrwałych, nadmiernych wysiłków fizycznych i psychicznych, w stresie</li>
<li>w okresie rekonwalescencji, po chorobach infekcyjnych, zabiegach chirurgicznych</li>
<li> w przypadku obniżonej sprawności fizycznej i psychicznej (stany znużenia, nadmierna pobudliwość, kłopoty z koncentracją i
zapamiętywaniem)</li>
<li> w celu uzupełnienia niedoborów witamin i składników mineralnych spowodowanych jednostajnym odżywianiem się lub dietą
odchudzającą</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><br /><strong>DAWKOWANIE:</strong><br /><br /><strong>Dorośli:</strong> 1 tabletka dziennie, najlepiej
rano, w czasie posiłku.<br /><br />Pierwsze pozytywne efekty stosowania preparatu są zauważalne po 10-14 dniach przyjmowaniu
preparatu, czyli po nasyceniu organizmu ginsenozydami (substancjami aktywnymi zawartymi w żeń-szeniu). Efekty te utrzymują się
jeszcze długo po zaprzestaniu przyjmowania preparatu.</p>
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