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Zdrovit Skurcz Forte, magnez potas witamina B6, 20 tabletek
musujących
 

Cena: 12,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

N.P. Zdrovit

Opis produktu
 

Zdrovit Skurcz Forte, 20 tabletek musujących
 

Właściwości składników: 

Magnez przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej, pomaga
w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.
Witamina B6 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, jak również przyczynia się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia.
Potas pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i mięśni oraz w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi.
Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.
Produkt przeznaczony dla młodzieży i osób dorosłych.

Zalecane dzienne spożycie:

Dorośli: Jedną tabletkę rozpuścić w 200 ml wody. Zaleca się maksymalnie 2 tabletki dziennie.

Składniki: 

regulator kwasowości: kwas cytrynowy; węglan magnezu; dwuwodorofosforan potasu; wodorowęglan potasu; regulator kwasowości:
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wodorowęglan sodu; aromat; substancje słodzące: aspartam i acesulfam K; witamina B6; witamina D3.

Wartość odżywcza 1 tabletka: 

Wartość energetyczna - 26,4 kJ / 6,1 kcal
Tłuszcz, w tym: 0 g, kwasy tłuszczowe nasycone - 0 g
Węglowodany, w tym: 0,024 g, cukry 0 g
Błonnik - 0 g
Białko - 0,03 g
Sól - 0,2 g
Witamina B6 - 0,7 mg (50 %*)
Witamina D3 - 2,5 mcg (50 %*)
Magnez - 187,5 mg (50 %*)
Potas - 300 mg (15 %*)

* % realizacji zalecanego dziennego spożycia

Masa netto: 80 g

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić od wilgoci i światła.

 

Producent: NATUR PRODUKT PHARMA, Podstoczysko 30, Ostrów Mazowiecka
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