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Olimp Chela-Mag B6 Skurcz shot o smaku grejpfrutowym
 

Cena: 5,32 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 25 ml

Postać płyn doustny

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: suplement diety
PRODUCENT: OLIMP
ILOŚĆ: 25 ml

Olimp Chela-Mag B6 Forte SHOT. Suplement diety. Zawiera substancje słodzące.

ZASTOSOWANIE:

Suplementacja diety w składniki aktywne produktu.

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

1 ampułka (25ml) spożywać raz dziennie po posiłku lub inaczej po konsultacji z lekarzem. Przed użyciem wstrząsnąć.

SKŁAD:

Woda, diglicynian magnezu (chelat aminokwasy magnezu Albion) - magnez, sole magnezowe kwasu cytrynowego (cytrynian magnezu) -
magnez, cytrynian potasu - potas, regulatory kwasowości - kwas cytrynowy, cytryniany sodu, aromaty, substancja zagęszczająca - sól
sodowa karboksymetylocelulozy, substancja konserwująca (kwas sorbowy), substancje słodzące (cyklaminy, acesulfam K,
cyjanokobalamina - witamina B12), chlorowodorek pirydoksyny - witamina B6, ryboflawina - witamina B2, chlorowodorek tiaminy -
witamina B1, barwnik - koszenila.

25ml zawiera: magnez 300mg (80%*), potas 300mg (15%*), witamina B6 2,1mg (150%*), tiamina 1,65mg (150%*), ryboflawina 2,1mg
(150%*), witamina B12 3,75μg (150%*).

RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.
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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.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

