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Bodymax Świeży umysł, smak owoców tropikalnych, 20
tabletek musujących KRÓTKA DATA do 2022-02-12
 

Cena: 5,44 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® ŚWIEŻY UMYSŁ to bomba witaminowa dla ożywienia umysłu i ciała. Zawiera kompleks 9 witamin o wysokiej zawartości i 3
minerałów.

Składniki:

Regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, wodorowęglan sodu), kwas L-askorbinowy, węglan magnezu, węglan wapnia, aromaty,
regulator kwasowości (kwas jabłkowy ), skrobia, amid kwasu nikotynowego, substancja słodząca (sukraloza), siarczan cynku, D-
pantotenian wapnia, ryboflawiny 5'-fosforan, chlorowodorek tiaminy, chlorowodorek pirydoksyny, koncentrat soku z buraków,
maltodekstryna, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, cyjanokobalamina.
476 mg witaminy C:
• chroni komórki przed stresem oksydacyjnym
• przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego
• zmniejsza uczucie zmęczenia i znużenia.
Wysoka dawka witamin z grupy B:
• wspierają utrzymianie prawidłowych funkcji psychologicznych i układu nerwowego (tiamina, niacyna, B6, biotyna).
• zmniejszają uczucie zmęczenia (wit. B6, niacyna, kwas pantotenowy, ryboflawina, kwas foliowy i witamina B12)
Minerały (wapń, magnez, cynk):
• przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania mięśni (wapń, magnez)
• pomaga chronić komórki organizmu przed stresem oksydacyjnym (cynk)
• pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia (cynk)"
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Przeznaczenie:

Szczególnie polecany dla osób, które stoją przed wyzwaniami intelektualnymi i potrzebują wsparcia dla swojego organizmu.

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
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