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Doppelherz aktiv Magnez-B6 UltraFAST 400, granulki
musujące, 20 saszetek
 

Cena: 13,53 zł

Opis słownikowy

Marka Doppelherz

Postać saszetki

Producent Queisser

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis Doppelherz aktiv Magnez-B6 UltraFAST 400, granulki musujące, 20 saszetek

Opis

Forma mikrogranułek w saszetkach umożliwia szybkie uwalnianie magnezu i wygodne stosowanie w dowolnych warunkach, np. w
pracy. Mikrogranulki o przyjemnym cytrusowym smaku szybko rozpuszczają się w ustach nawet bez popijania.

Smak cytrynowy.

Zawiera substancje słodzące.

Składniki

tlenek magnezu (59%), sorbitol (subst. wypełniająca), cytrynian sodu i kwas cytrynowy (regulatory kwasowości), chlorowodorek
pirydoksyny (wit. B6), sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana (subst. wypełniająca), aromat, kwas pteroilomonoglutaminowy
(wit B9), aspartam i acesulfam K (substancje słodzące), cyjanokobalamina (wit Bi 2), stearynian magnezu (subst. przeciwzbrylająca).

Nie zawiera laktozy i glutenu.

Zawiera źródło fenyloalaniny.

Dzienna porcja zawiera:
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Składnik

  

Ilość

  

%ZDS*

  

Magnez

  

400 mg

  

107%

  

Witamina B6

  

6 mg

  

429%

  

Kwas foliowy (wit. B9)

  

400 mcg

  

200%

  

Witamina B12

  

3 mg

  

120%

* Zalecane Dzienne Spożycie

Masa netto

24 g

Właściwości składników

Odpowiednia dawka magnezu w diecie jest niezbędna dla zapewnienia prawidłowej koncentracji i kojarzenia, redukcji zmęczenia (m.in. w
wyniku stresu) oraz dla właściwej kurczliwości mięśni, jedna saszetka preparatu dostarcza aż 400 mg jonów magnezu.

Witaminy z grupy B (B6, B9 i B12) wspomagają funkcje poznawcze (np. kojarzenie, zapamiętywanie) i redukują zmęczenie nerwowe.
Witamina B6 poprawia przyswajalność magnezu.

Może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę.

Preparat jest zalecany jako suplement diety dla młodzieży i osób dorosłych:

w okresach intensywnej pracy umysłowej
w stanach wyczerpania lub stresu
dla wspomagania pracy mięśni

Zalecane dzienne spożycie

Stosować 1 saszetkę dziennie, najlepiej po posiłku, wysypując zawartość bezpośrednio na język; nie wymaga popijania. Nie stosować na
czczo.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Nadmierne spożycie może powodować efekt przeczyszczający.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
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.
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