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Bilomag Plus 90+ 30 kapsułek
 

Cena: 44,26 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 90 kaps. (+30 kaps.)

Postać kaps.

Producent N.P.ZDROVIT SP Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: Natur Produkt Pharma 

ILOŚĆ: 90 + 30 kapsułek

 

Suplement diety zawierający kompleks składników ziołowych, mineralnych i witaminowych, w tym wysoko-skoncentrowany ekstrakt z
miłorzębu japońskiego (Ginkgo biloba).

 

ZASTOSOWANIE:

Preparat polecany osobom dorosłym, obciążonym wysiłkiem intelektualnym i w wieku podeszłym.

Preparat zawiera wysoko-skoncentrowany ekstrakt z miłorzębu japońskiego (Ginkgo biloba), który przyczynia się m.in. do utrzymania
prawidłowego funkcjonowania mózgu u osób starszych.

Kwas pantotenowy pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej na prawidłowym poziomie, jednocześnie wraz z magnezem i
witaminą B6 przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Magnez i witamina B6 pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych oraz w prawidłowym funkcjonowaniu układu
nerwowego.
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ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

1 kapsułka raz dziennie najlepiej po posiłku, popijając dużą ilością wody.

 

Warto?? od?ywcza produktu 100 g 1 kapsu?ka - 570 mg

Warto?? energetyczna 680,2 kJ/162,9 kcal 3,88 kJ/ 0,93 kcal

T?uszcz 8,78 g 0,05 g

w tym kw. t?uszczowe nasycone 1,76 g 0,01 g

W?glowodany 2,86 g 0,016 g

w tym cukry 0,98 g <0,01 g

B?onnik 2,0 g 0,01 g

Bia?ko 17,1 g 0,1 g

Sól 0,03 g <0,01 g

Witamina B6 350,8 mg 2 mg (142,8 %*)

Kwas pantotenowy 175,4 mg 1 mg (16,7 %*)

Magnez 21052,6 mg 120 mg (32 %*)

* Zalecane Dzienne Spo?ycie

1 kapsu?ka zawiera:

110 mg ekstraktu z li?ci mi?orz?bu japo?skiego (Ginkgo biloba)

50 mg lecytyny sojowej

 

SKŁAD:

tlenek magnezu; węglan magnezu; ekstrakt z liści miłorzębu japońskiego (Ginkgo biloba); składnik otoczki: żelatyna; lecytyna sojowa;
substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; substancje przeciwzbrylające: stearynian magnezu i ditlenek krzemu; witamina B6;
kwas pantotenowy; barwnik E171.
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Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.

 

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy
tryb życia.

 

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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