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VITTER MAGNEZ 125 + WITAMINA B6 STRES
PRZEMĘCZENIE
 

Cena: 3,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

DIAGNOSIS S.A.

Opis produktu
 

VITTER MAGNEZ 125 MG Z WITAMINĄ B6 - 50 TABLETEK

MNIEJSZE UCZUCIE ZMĘCZENIA I ZNUŻENIA

Właściwości:

Magnez z witaminą B6 to suplement diety, który uzupełnia codzienną dietę w magnez i witaminę B6. Magnez i witamina B6 przyczyniają
się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, mają korzystny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, pomagają
w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych. Magnez dodatkowo wspiera prawidłową syntezę białek, utrzymanie zdrowych
kości i zębów, wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mięśni. Zawarta w produkcie witamina B6 ma korzystny wpływ na prawidłowe
funkcjonowanie układu odpornościowego.

Wskazania:

Składniki produktu polecane są w:

Celu uzupełnienia codziennej diety osób narażonych na zmęczenie i znużenie,

W okresie wytężonej pracy umysłowej,

Podczas zwiększonego wysiłku fizycznego.
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Sposób użycia:

Dorośli 1 tabletka dziennie popijając szklanką wody.

Porcja dzienna (1 tabletka) %RWS:

Magnez - 125 mg 33,3%

Witamina B6 - 1,4 mg 100%

Składniki:

Węglan magnezu; substancja wypełniająca: sorbitole; substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; dwutlenek
krzemu; substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy; aromat; chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6); substancja
słodząca: aspartam. Magnez z witaminą B6 suplement diety zawiera źródło fenyloalaniny. Magnez z witaminą B6 suplement diety
zawiera substancje słodzące.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.

Kobiety w ciąży oraz matki karmiące przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem.

Uwagi:

Suplement diety należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze między 0-25°C, w suchym miejscu.

Chronić przed światłem i wilgocią.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

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

Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Nie stosować po upływie daty minimalnej trwałości.

Producent: Diagnosis S.A. ul. Gen W. Andersa 38A, 15-113 Białystok, Polska.
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