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Olimp MagMAX B6, 50 tabletek powlekanych
 

Cena: 17,51 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

MagMAX B6™ to suplement diety zawierający dużą dawkę magnezu w postaci cytrynianu, będącego dobrze przyswajalnym i
tolerowanym źródłem tego pierwiastka. Magnez pomaga w prawidłowej pracy układu nerwowego, mięśni oraz przyczynia się do
zmniejszania uczucia zmęczenia i utrzymania równowagi elektrolitowej. MagMAX B6™ został wzbogacony o witaminy B1 i B6, które
wspólnie z magnezem uczestniczą w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu energetycznego. Witamina B6 dodatkowo pomaga w
prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Składniki:

sól magnezowa kwasu cytrynowego (cytrynian magnezu), substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna, skrobia ziemniaczana,
substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych, chlorowodorek pirydoksyny – wit. B6, chlorowodorek tiaminy –
wit. B1;substancje glazurujące - alkohol poliwinylowy, glikol polietylenowy, talk, krzemian glinowo-potasowy, monooleinian
polioksyetylenosorbitolu, barwnik - dwutlenek tytanu.

Preparat przeznaczony:

jako suplement diety ułatwiający pokrycie zapotrzebowania organizmu na magnez, w szczególności dla osób odczuwających osłabienie,
zmęczenie oraz wzmożoną drażliwość, drganie powiek, skurcze mięśniowe, żyjących w stresie, poddanych zwiększonemu wysiłkowi
umysłowemu i/ lub fizycznemu.

Zalecana dzienna porcja:

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

https://www.sekretzdrowia.pl
https://www.sekretzdrowia.pl/olimp-magmax-b6-50-tabletek-powlekanych.html
http://www.aptusshop.pl/


 
FamilyPharm sp. z o.o.
ul. Przejazd 6, Koluszki

+48 663 303 609
 

1 tabletka 1-2 razy dziennie po posiłku.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Warunki przechowywania:

przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Przechowywać w
sposób niedostępny dla małych dzieci.

 Producent:

OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Pustynia 84F
39-200 Dębica
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