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MB Active, tabletki, 20 szt.
 

Cena: 12,69 zł

Opis słownikowy

Postać tabletki

Producent Uniphar

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Glukoza, Kofeina, Miłorząb japoński, Olejek
miętowy, Olejek szałwiowy, Tauryna, 
Tyrozyna, Witamina E

Opis produktu
 

Informacje podstawowe MB Active, tabletki, 20 szt.

MB Active - suplement diety, przeznaczony dla osób pracujących umysłowo, uczących się, w czasie wytężonej pracy intelektualnej.
Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

Skład MB Active, tabletki, 20 szt.

Tauryna; laktoza; sacharoza; no?nik – sorbitol; glukoza; kofeina; suchy wyci?g z
ginkgo biloba; substancja przecywzbrylaj?ca – dwutlenek krzemu; tlenek cynku;
glukonian ?elaza (II); maltodekstryna; L-tyrozyna; olej z konopii; olejek sza?wiowy;
olejek mi?towy; kwas L-askorbinowy; pantotenian wapnia; tokoferol.

Sk?adniki 3 tabletki % RWS*
Tauryna 900 mg ---

Glukoza 260 mg ---
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Kofeina 180 mg ---

Olejek z ziaren konopi 9,2 mg ---

L-tyrozyna 9 mg ---

Olejek mi?towy 8,3 mg ---

Suchy ekstrakt z Ginkgo
biloba

6 mg ---

Kwas pantotenowy 6 mg 100%

Cynk 5 mg 100%

Olejek z sza?wii 4,3 mg ---

Tokoferol - witamina E 2,4 mg 20%

?elazo 2,1 mg 15%

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

Działanie MB Active, tabletki, 20 szt.

Ginkgo biloba wspomaga krążenie mózgowe oraz procesy poznawcze.

Żelazo i cynk przyczyniają się do prawidłowego przebiegu funkcji poznawczych.

Kwas pantotenowy pomaga w utrzymaniu prawidłowej sprawności umysłowej.

Kofeina pomaga zwiększyć czujność, skupienie i koncentrację. Pobudza organizm i przeciwdziała zmęczeniu.

Dawkowanie MB Active, tabletki, 20 szt.

Dorośli: 1-3 tabletek dziennie.

Tabletki należy połykać pojedynczo, nie częściej niż 1 na 2 godziny.

Przeciwwskazania MB Active, tabletki, 20 szt.

Produktu nie należy stosować u małych dzieci, kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.

Informacje dodatkowe MB Active, tabletki, 20 szt.

W przypadku przyjmowania leków przeciwzakrzepowych lub hamujących agregację płytek krwi, przed spożyciem produktu należny
skonsultować się z lekarzem.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
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Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od wilgoci i światła.
Produkt powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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