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Olimp MagMAX B6 x50 tabletek
 

Cena: 16,99 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Olimp Laboratories

Postać tabletki powlekane

Substancja
czynna

magnez, witamina B1, witamina B6

Typ produktu suplement diety

Opis produktu
 

Aż 687mg cytrynianu magnezu w jednej tabletce!

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.

Preparat przeznaczony:

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

Zalecana dzienna porcja:

1 tabletka 1-2 razy dziennie po posiłku.

Skład:
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Informacja ?ywieniowa 1 tabletka 2 tabletki

Cytrynian magnezu, w tym 687 mg 1374 mg

Magnez 110 mg (29,3%*) 220 mg (58,6%*)
Witamina B6 2 mg (143%*) 4 mg (286%*)

Witamina B1 1,1 mg (100%*) 2,2 mg (200%*)

*RWS – referencyjna wartość spożycia.

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

Olimp Laboratories Sp. z o.o.
ul. Nagawczyna 109c
39-200 Dębica
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