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Magnez 375 Optimusss, tabletki musujące o smaku
pomarańczowym, 20 szt.
 

Cena: 7,77 zł

Opis słownikowy

Postać tabletki musujące

Producent Ams Pharma

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis Magnez 375 Optimusss, tabletki musujące o smaku pomarańczowym, 20 szt.

Opis

MAGNEZ 375 Suplement diety w postaci tabletek musuj?cych o smaku pomara?czowym.

Bez cukru
Zawiera sok pomara?czowy

Sk?adniki

regulatory kwasowo?ci: kwas cytrynowy, wodorow?glan sodu; w?glan magnezu;

substancja wype?niaj?ca: sorbitol; sok pomara?czowy (10%) odtworzony z suszonego

soku pomara?czowego; aromaty; substancje przeciwzbrylaj?ce: glikol polietylenowy,
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poliwinylopirolidon; substancje s?odz?ce: cyklaminian sodu, sacharynian sodu;

proszek buraczany; barwniki: karoteny.

Produkt mo?e zawiera? ?ladowe ilo?ci laktozy (z mleka).

Sk?adnik 1 tabletka % ZDS*

Magnez 375 mg 100%

Masa netto

84 g

W?a?ciwo?ci sk?adników

Magnez przyczynia si? do zmniejszenia uczucia zm?czenia i znu?enia, pomaga w

utrzymaniu równowagi elektrolitowej, w prawid?owym funkcjonowaniu uk?adu

nerwowego, mi??ni, w tym mi??nia sercowego, z?bów i8 ko?ci.

Produkt przeznaczony dla osób doros?ych jako uzupe?nienie codziennej diety w

magnez.

Szczególnie polecany dla osób:

pij?cych kaw?

nara?onych na stres

maj?cych objawy skurczy mi??niowych (drganie powiek, skurcze mi??ni nóg)
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Zalecane dzienne spo?ycie

Zalecana 1 tabletka dziennie.

Sposób u?ycia: rozpu?ci? jedna tabletk? w szklance (200 ml) ch?odnej wody.

Ostrze?enia dotycz?ce bezpiecze?stwa

Zawiera substancje s?odz?ce. Mo?e by? stosowany przez diabetyków.

Nie nale?y przekracza? zalecanej dziennej porcji.

Dla utrzymania prawid?owego stanu zdrowia nale?y stosowa? zró?nicowan? diet?

i prowadzi? zdrowy tryb ?ycia.

Suplement diety nie mo?e by? stosowany jak substytut (zamiennik)

zró?nicowanej diety.

Przechowywa? w temperaturze pokojowej.

Suplementy diety powinny by? przechowywane w sposób niedost?pny dla

ma?ych dzieci.
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