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Bodymax Przypływ energii, smak cytrynowo-imbirowy, 20
tabletek musujących (KRÓTKA DATA do 2022-07-09)
 

Cena: 5,13 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.mus.

Producent ORKLA CARE S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Bodymax® PRZYPŁYW ENERGII to mega energetyczny preparat, który stawia na nogi. Łączy siłę żeń-szenia, kofeiny oraz 9 witamin i 2
minerałów.

Składniki:

regulator kwasowości (kwas cytrynowy), węglan magnezu,
regulatory kwasowości (wodorowęglan sodu, kwas jabłkowy), maltodekstryna, aromaty, kwas L-askorbinowy, kofeina, substancja
słodząca (cyklaminian sodu), skrobia, ekstrakt z korzenia zen-szenia (Panax ginseng C.A. Mayer), siarczan cynku, amid kwasu
nikotynowego, D-pantotenian wapnia, substancja słodząca (sacharyna sodowa), ryboflawiny 5’-fosforan sodowy, chlorowodorek
pirydoksyny, monoazotan tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, cyjanokobalamina.
Standaryzowany ekstrakt z korzenia żeń-szenia:
• zmniejsza zmęczenie
• dodaje energii
• wspomaga sprawność fizyczną i psychiczną
Kofeina:
• pobudza ośrodkowy układ nerwowy
Witaminy i minerały:
• przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego (wit. B6, B12, magnez)
• chronią komórki organizmu przed stresem oksydacyjnym (wit. C)
• wspomagają układ odpornościowy (cynk i wit. C)
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Przeznaczenie:

Szczególnie polecany dla osób odczuwających zmęczenie, które potrzebują zastrzyku zdrowej energii.

Sposób użycia/aplikacji:

1 tabletkę rozpuścić w szklance (200 ml) chłodnej wody. Zalecana dzienna porcja do spożycia – 1 tabletka.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

Preparat przeznaczony dla osób od 18. roku życia. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może
być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są ważne dla prawidłowego
funkcjonowania organizmu człowieka. Zawiera substancje słodzące. Pakowany w atmosferze ochronnej

Podmiot odpowiedzialny:

ORKLA CARE S.A.
ul. Polna 21,
05-250 Radzymin
Tel: 22 349 67 00
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 25-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.sekretzdrowia.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

