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Doppelherz aktiv Mg-B6 Forte 400 30 tabl
 

Cena: 14,88 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: QUEISSER

ILOŚĆ: 30 tabletek

 

OPIS:

Doppelherz aktiv Magnez-B6 Forte 400 to suplement diety, uzupełniający codzienną dietę w magnez oraz witaminy z grupy B.

 

ZASTOSOWANIE:

Zapewnienie odpowiedniej ilości magnezu w diecie jest niezbędne dla prawidłowej pracy układu nerwowego, redukcji zmęczenia i
skutków stresu oraz prawidłowej kurczliwości mięśni. Ma to szczególne znaczenie przy intensywnej pracy umysłowej oraz przy wysiłku
fizycznym. Magnez pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych, odpowiada za prawidłową syntezę białka w
organizmie. Witaminy z grupy B (B1, B6, B12, B9/ kwas foliowy) wspomagają funkcje poznawcze (koncentrację umysłową, kojarzenie,
zapamiętywanie).

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:
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Zwykle zaleca się stosowanie połowy tabletki dziennie po posiłku, popijając odpowiednią ilością płynu. W razie potrzeby można
stosować jedną tabletkę dziennie. Nie stosować na czczo.

 

SKŁAD:

Tlenek magnezu (Mg), subst wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, stabilizator: guma celulozowa usieciowana, subst
przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, subst wypełniająca: celuloza sproszkowana, stabilizator: mono- i diglicerydy kwasów
tłuszczowych, subst zagęszczająca: hydroksypropylometyloceluloza, barwnik: dwutlenek tytanu, emulgator: sole wapniowe kwasów
tłuszczowych (stearynian wapnia), subst. glazurująca:: szelak, chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6), monoazotan tiaminy (wit. B1),
cyjanokobalamina( wit.B12), maltodekstryna z kukurydzy, subst. przeciwzbrylająca: talk, olej z oliwek, emulgator: polisorbat 80, kwas
foliowy (wit. B9)

 

OSTRZEŻENIA:

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.

Suplement diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25 stopni Celsjusza), w suchym miejscu.

Nie zawiera laktozy ani glutenu.

Preparat może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę.

 

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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