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BODYMAX PLUS WITAMINY WITALNOŚĆ ŻEŃ-SZEŃ
200tabl.
 

Cena: 78,00 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

ORKLA CARE

Opis produktu
 

Bodymax Plus -200tabl.

Suplement diety

Data ważności 08/2020
 

Suplement diety Bodymax Plus łączy siłę wyciągu z żeń-szenia z bogatym kompleksem witamin i minerałów. Unikalny skład preparatu
został opracowany przez skandynawskich specjalistów, a wyciąg z żeń-szenia GGE®.

Bodymax został dokładnie przebadany i udokumentowany. Składniki aktywne preparatu dodają energii na co dzień i zmniejszają
zmęczenie. Wspomagają sprawność fizyczną i psychiczną oraz naturalne siły obronne organizmu. Preparat pomaga również uzupełnić
dietę w witaminy i składniki mineralne.

Stosowany w celu uzupełnienia codziennej diety w witaminy, składniki mineralne oraz składniki pobudzające organizm.

Działanie:

Bodymax Plus zawiera:
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wyciąg z korzenia białego żeń-szenia, który zmniejsza zmęczenie i dodaje energii, podnosi sprawność fizyczną, poprawia
wykorzystanie tlenu i energii przez komórki organizmu. Obniżając poziom kwasu mlekowego powstającego w czasie pracy
mięśni zmniejsza dolegliwości po intensywnym wysiłku fizycznym. Pozwala lepiej znosić okresy długotrwałej, wytężonej pracy,
także w warunkach stresu. Wpływa korzystnie na sprawność psychiczną, poprawia koncentrację i zdolność kojarzenia,
wspomaga naturalne siły obronne organizmu.
wyciąg z zielonej herbaty posiada właściwości przeciwutleniające,
witaminy i składniki mineralne sprzyjają prawidłowemu funkcjonowaniu organizmu.

Stosowanie:

Dorośli 1 tabletka dziennie, najlepiej rano, w czasie posiłku. Przyjmowanie tabletek wieczorem może powodować bezsenność.
Preparat może być stosowany przez dłuższy okres czasu, należy jednak po około trzech miesiącach przyjmowania zrobić
4-tygodniową przerwę.

Składniki: molibden , chrom , mangan , witamina B2 (ryboflawina) , miedź , cynk , żelazo , magnez , witamina E (tokoferol) , witamina C
(kwas askorbinowy) , witamina B5 (kwas pantotenowy) , witamina PP (niacyna) , kwas foliowy , witamina B12 (cyjanokobalamina) ,
witamina B6 (pirydoksyna) , standaryzowany wyciąg z korzenia żeń-szenia (Panax ginseng) , standaryzowany ekstrakt z zielonej herbaty
, witamina A , witamina B1 (tiamina)

Przeciwwskazania: Nie stosować przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania u kobiet w
ciąży i okresie karmienia.

Informacje dodatkowe:

Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25 st. C.
Chronić od światła i wilgoci.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

 

Dystrybutor: Orkla Health Sp. Z o.o. ul.Okluska 7 02-604 Warszawa
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