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Olimp Chela-Mag B6 Forte Shot płyn wiśniowy 25 ml
 

cena: 4,87 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała kości, mięśnie, układ nerwowy, układ
odpornościowy, zęby

Działanie wspomagające

Opakowanie 1 ampułka 25ml

Postać shot

Producent OLIMP LABORATORIES

Sposób aplikacji doustnie

Wskazania niedobór minerałów, niedobór witamin

Opis produktu
 

Opis:
Chela-Mag B6® Forte SHOT zawiera wysoko przyswajalną płynną formę magnezu w postaci chelatu aminokwasowego Albion® w
jednorazowej dawce – 375 mg czystych jonów magnezu, wzbogacony witaminą B6.

Jedna ampułka Chela-Mag B6® Forte SHOT pokrywa w 100% dzienne zapotrzebowanie organizmu na magnez. Wykorzystanie
nowatorskiej formuły Liquid Technology pozwala na natychmiastowe przyswojenie zawartych w formie płynnej składników aktywnych,
bez opóźnienia typowego dla tabletek czy kapsułek. A wszystko to w poręcznej ampułce 25 ml, gwarantującej wyjątkową wygodę użycia
i możliwość zastosowania w dowolnym momencie.

Składniki:
woda, diglicynian magnezu (chelat aminokwasowy magnezu Albion®), kwas cytrynowy, tlenek magnezu – regulatory kwasowości,
aromat, substancja konserwująca – E 200, acesulfam K, sukraloza – substancje słodzące, chlorowodorek pirydoksyny (wit.B6), barwniki:
mieszanina karotenów, koszenila (dla smaku wiśniowego).

Zastosowanie:
Preparat przeznaczony: dla osób wykazujących zwiększone zapotrzebowanie na magnez.

Dawkowanie:
Zalecana dzienna porcja: zawartość 1 ampułki (25 ml) spożyć raz dziennie po posiłku lub inaczej po konsultacji z lekarzem. Przed
użyciem wstrząsnąć.

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
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sposób niedostępny dla małych dzieci.

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