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Active suplement diety 60 tabletek
 

Cena: 41,26 PLN

Opis słownikowy

Forma podania tabletki

Gramatura sztuka

Pojemność 60

Producent Bodymax

Płeć unisex

Rodzaj witaminy i minerały

Opis produktu
 

Bodymax Active został stworzony dla osób aktywnych fizycznie. Preparat łączy siłę wyciągu z żeń-szenia z bogatym kompleksem
witamin i minerałów. Bodymax Active jest przeznaczony dla osób, które prowadzą aktywny, intensywny tryb życia oraz odczuwają
zmęczenie fizyczne i psychiczne. Wspomaga sprawność fizyczną, zmniejsza uczucie zmęczenia(1), pomaga utrzymać prawidłowy
metabolizm energetyczny(2) i wspiera układ odpornościowy(3). Tak więc: szybciej, wyżej, mocniej!

  1 Działanie żeń-szenia
  2 Działanie magnezu
  3 Działanie wit. C

Składniki: wodorotlenek magnezu, wyciąg z żeń-szenia, substancja wypełniająca (celuloza mikrokrystaliczna), kwas L-askorbinowy,
wyciąg z białej herbaty, maltodekstryna, substancje glazurujące (sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
hydroksypropylometyloceluloza, polidekstroza, szelak, talk, glikol polietylenowy, wosk carnauba), skrobia kukurydziana, drożdże
wzbogacone w selen, octan DL-alfa-tokoferylu, amid kwasu nikotynowego, tlenek cynku, substancja utrzymująca wilgoć (glicerol),
barwniki (dwutlenek tytanu, tlenki i wodorotlenki żelaza), D-pantotenian wapnia, siarczan miedzi (II), chlorowodorek pirydoksyny,
ryboflawina, monoazotan tiaminy, aromat, kwas pteroilomonoglutaminowy, chlorek chromu (III), D-biotyna, cholekalcyferol,
cyjanokobalamina.

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

Środki ostrożności: 
Nie stosować jednocześnie z innymi preparatami witaminowo-mineralnymi.
  Wyciąg z żeń-szenia może wchodzić w interakcje z lekami przeciwdepresyjnymi i stosowanymi w chorobie Parkinsona, zawierającymi
inhibitory monoaminooksydazy.
  Preparat nie powinien być stosowany przez osoby uczulone na którykolwiek ze składników produktu.
  Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci, kobiet w ciąży oraz dla osób cierpiących na epilepsję.
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  Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
  Suplement diety nie może byś stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
  Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zrównoważoną, zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
  Przechowywać w temperaturze 5-25C.
  Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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