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Bodymax Plus, 60 tabletek witaminy uniwersalne energia
 

cena: 34,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 60 sztuk

Postać Tabletki

Producent AXELLUS

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie Witaminy

Opis produktu
 

Działanie

Suplement diety Bodymax Plus łączy siłę wyciągu z żeń-szenia z bogatym kompleksem witamin i minerałów.

Unikalny skład preparatu został opracowany przez skandynawskich specjalistów, a wyciąg z żeń-szenia GGE Bodymax został dokładnie
przebadany i udokumentowany.

Składniki aktywne preparatu dodają energii na co dzień i zmniejszają zmęczenie. Wspomagają sprawność fizyczną i psychiczną oraz
naturalne siły obronne organizmu.

Preparat pomaga również uzupełnić dietę w witaminy i składniki mineralne.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Dorośli: 1 tabletka dziennie, najlepiej rano, w czasie posiłku.

Przyjmowanie tabletek wieczorem może powodować bezsenność.

Preparat może być stosowany przez dłuższy okres czasu, należy jednak po około trzech miesiącach przyjmowania zrobić 4-tygodniową
przerwę.

Skład

wodorotlenek magnezu, substancje wypełniające (celuloza mikrokrystaliczna, sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana), wyciąg
z żeń-szenia, L-askorbinian sodu, maltodekstryna, fumaran żelaza (II), skrobia kukurydziana, substancje glazurujące (sole magnezowe
kwasów tłuszczowych, hydroksypropylometyloceluloza, szelak, wosk carnauba), octan DL-alfa-tokoferylu, amid kwasu nikotynowego,
substancja utrzymująca wilgoć (glicerol), tlenek cynku, D-pantotenian wapnia, siarczan manganu, barwniki (dwutlenek tytanu, tlenki

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekadyzurnastargard.pl


 
Apteka Dyżurna

11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

 żelaza i wodorotlenki żelaza), siarczan miedzi (II), chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, monoazotan tiaminy, octan retinylu, aromat,
kwas pteroilomonoglutaminowy, chlorek chromu (III), jodek potasu, molibdenian (VI) sodu, selenian (IV) sodu, D-biotyna, cholekalcyferol,
cyjanokobalamina.

Uwagi do stosowania

Nie stosować jednocześnie z innymi preparatami witaminowo-mineralnymi.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną, zrównoważoną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.

Sposób przechowywania15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: AXELLUS
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