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Zdrovit Skurcz x50 tabletek
 

Cena: 12,02 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Natur Produkt Zdrovit

Postać tabletki

Substancja
czynna

magnez, potas, witamina B6, witamina E

Typ produktu suplement diety

Opis produktu
 

Preparat magnezowy o specjalnie skomponowanym składzie.

Magnez przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej, pomaga
w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.
Witamina B6 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, jak również przyczynia się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia. Potas pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i mięśni oraz w utrzymaniu
prawidłowego ciśnienia krwi. Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Sposób użycia

4 tabletki. Popić wodą. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt
przeczyszczający.

Skład

Diw?glan potasu, substancja wype?niaj?ce: izomalt i celuloza mikrokrystaliczna, tlenek magnezu,
octan DL-alfa tokoferylu (witamina E), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), substancja
przeciwzbrylaj?ca: sole magnezowe kwasów t?uszczowych, otoczka (substancja glazuruj?ca:
hydroksypropylometyloceluloza, substancje wi???ce: talk i glikol polietylenowy, barwniki: E170,
E172 
i E 132, ?rednio?a?cuchowe trójglicerydy).
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Warto?? od?ywcza

4 tabletki

witamina B6

4 mg (286% RWS*)

witamina E

20 mg (167% RWS*)

magnez

200 mg (53% RWS*)

potas

300 mg (15% RWS*)
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*RWS – referencyjna warto?? spo?ycia

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:

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