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Zdrovit Skurcz PLUS x56 tabletek
 

Cena: 14,44 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Natur Produkt Zdrovit

Postać tabletki

Substancja
czynna

magnez, potas, ruszczyk kolczasty, witamina
B6, witamina D

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli

Opis produktu
 

Preparat magnezowy o specjalnie skomponowanym składzie.

Zawiera magnez, który przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, pomaga w utrzymaniu prawidłowej
równowagi elektrolitowej oraz w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.
Witamina B6 przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu
nerwowego.
Potas pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i mięśni.
Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.
Ruszczyk kolczasty przyczynia się do prawidłowego krążenia w kończynach dolnych oraz sprzyja uczuciu lekkości w nogach.

Sposób użycia:

2 tabletki dziennie. Popić szklanką wody.
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

Skład:

Warto?? od?ywcza

2 tabletki
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witamina D

50 µg (1000% RWS*)

witamina B6

2 mg (143% RWS*)

magnez

375 mg (100% RWS*)

potas

300 mg (15% RWS*)

ekstrakt z ruszczyka kolczastego odpowiadaj?cego 7,5 mg ruskogeniny.

150 mg

 

 *RWS – referencyjna warto?? spo?ycia

Informacje dodatkowe:
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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:

Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o.
ul. Nocznickiego 31
01-918 Warszawa
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