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Layra Mag Forte Skurcz tabl.mus. 20tabl.
 

Cena: 7,95 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.mus.

Producent DIAGNOSIS S.A.

Opis produktu
 

Opis
Layra Mag Forte Skurcz to suplement diety w formie tabletek musujących o smaku grejpfrutowym. Produkt Zawiera substancje
słodzące. Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych jako uzupełnienie diety w magnez, potas, oraz witaminę B6.

Działanie
Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, dodatkowo wraz z witaminą B6 wspomagają pracę układu
nerwowego. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi.

Skład
1 tabletka zawiera: Potas 300 mg; Magnez 125 mg; Witamina B6 1,4 mg.

Składniki
Regulator kwasowości: kwas cytrynowy; diwęglan potasu; węglan magnezu; regulator kwasowości: wodorowęglan sodu; substancja
wypełniająca: sorbitol; aromat grejpfrutowy; stabilizator: glikol polietylenowy; substancje słodzące: cyklaminian sodu; acesulfam K;
koncentrat buraka czerwonego; barwnik: ryboflawina; chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6); barwnik: beta-karoten.

Przeznaczenie
Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych jako uzupełnienie diety w magnez, potas, oraz witaminę B6.

Sposób użycia
Rozpuścić tabletkę w szklance (200 ml) chłodnej wody.

Zalecane dzienne spożycie
Porcja produktu zalecana do spożycia: 1 tabletka. Gotowy do spożycia bezpośrednio po przyrządzeniu. Nie przekraczać zalecanej porcji
do spożycia w ciągu dnia.

Przechowywanie
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Suplement diety powinien być przechowywany w nienasłonecznionym, suchym miejscu w temperaturze 8-25 stopni, w zamkniętym
opakowaniu. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Ostrzeżenia
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek e składników produktu.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem suplementu diety skonsultować się z lekarzem.

Dodatkowe informacje
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Suplementy diety nie zastępują
zrównoważonego sposobu żywienia i zdrowego trybu życia.
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