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Magnez + B6 & Elektrolity 20 + 20 tabl.mus.
 

Cena: 7,67 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 20 tabl. (+ 20 tabl.)

Postać tabl.mus.

Producent DIAGNOSIS S.A.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

BIOTTER Zestaw Magnez z B6 + Elektrolity - 20 tabl. mus + 20 tabl. mus

DZIAŁANIE:

Biotter Magnez z witaminą B6 to suplement diety przeznaczony do stosowania przez osoby dorosłe jako uzupełnienie diety w magnez i
witaminę B6 w stanach zmęczenia psychicznego i fizycznego. Dla osób dorosłych w przypadku zwiększonego spożywania alkoholu i
kawy.

Biotter Elektrolity to suplement diety przeznaczony do stosowania przez osoby dorosłe jako uzupełnienie diety w sód, potas i witaminę C.
Dla osób dorosłych w przypadku zwiększonego uczucia pragnienia lub narażenia na zwiększoną utratę płynów spowodowanych
intensywna aktywnością fizyczną oraz podczas upałów.

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Sposób przygotowania Biotter Magnez z witaminą B6: jedna tabletka musująca. Tabletkę należy wrzucić do szklanki z chłodną wodą,
rozpuścić i wypić.
Sposób przygotowania Biotter Elektrolity:ależy stosować jedną tabletkę trzy razy dziennie. Tabletkę wrzucić do szklanki chłodnej wody,
rozpuścić i wypić. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia - 3 tabletki musujące dziennie.

SKŁAD:

Składniki Biotter Magnez z witaminą B6: regulator kwasowości: kwas cytrynowy; węglan magnezu; regulator kwasowości: węglany sodu;
substancja wiążąca: sorbitole; fruktoza; tlenek magnezu; naturalny aromat pomarańczowy; koncentrat buraka czerwonego; substancje
słodzące: sukraloza; regulator kwasowości: kwas jabłkowy; substancja wiążąca: glikol polietylenowy; chlorowodorek pirydoksyny
(witamina B6); aromaty; barwnik: ryboflawiny. Zawiera substancje słodzące.

Zawartość składników w zalecanej dziennej porcji (1 tabletka): magnez 300 mg (80%*RWS); witamina B6 4,2 mg (300%*RWS).
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*RWS - referencyjna wartość spożycia

Składniki Biotter Elektrolity: regulator kwasowości: kwas cytrynowy, diwęglan sodu; substancja wiążąca: sorbitole; glukoza; sole
potasowe kwasu ortofosforowego; kwas L-askorbinowy (witamina C); aromat pomarańczowy naturalny; substancja wiążąca: glikol
polietylenowy; koncentrat buraka czerwonego; substancja słodząca: sukraloza; barwnik: ryboflawiny. Zawiera substancje słodzące.

Zawartość składników w trzech tabletkach musujących (zalecana dzienna porcja): witamina C – 180 mg (225% RWS), potas – 300 mg
(15% RWS), sód – 792 mg, glukoza – 1200 mg.

*RWS - referencyjna wartość spożycia

OSTRZEŻENIA:

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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