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BODYMAX ACTIVE 60 tabletek + 20 tabletek
 

Cena: 36,80 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 80 tabl.

Postać tabl.

Producent ORKLA CARE S.A.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościPrzyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia (żeń-szeń, witamina C, B6, B12, ryboflawina, niacyna, foliany,
kwas pantotenowy, magnez).Pomaga zachować prawidłowy metabolizm energetyczny (witamina C, B6, B12, tiamina, ryboflawina,
biotyna, niacyna, magnez).Wspiera zachowanie prawidłowej pracy mięśni (witamina D, magnez).Wspiera ochronę komórek przed
stresem oksydacyjnym (żeń-szeń, witamina C, E, ryboflawina, cynk, miedź).Przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu
makroskładników odżywczych (biotyna, cynk, chrom).Wspiera prawidłową pracę układu odpornościowego (witamina C, D,
cynk).Zalecane spożycieDorośli: 1 tabletka dziennie.Tabletkę spożywać najlepiej rano, podczas posiłku.WażneNie należy przekraczać
zalecanej dziennej porcji.SkładnikiWodorotlenek magnezu, ekstrakt z korzenia żeń-szenia (Panax ginseng C. A. Meyer) standaryzowany
za zaw. 8% ginsenozydów, substancja wypełniająca (celuloza mikrokrystaliczna), kwas L-askorbinowy, ekstrakt z białej herbaty (Camellia
sinensis L.), maltodekstryna, substancje glazurujące (sole magnezowe kwasów tłuszczowych, hydroksypropylometyloceluloza,
polidekstroza, szelak, talk, glikol polietylenowy, wosk carnauba), skrobia kukurydziana, drożdże wzbogacone w selen, octan DL-α-
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.1 tabletka zawiera:standaryzowany
ekstrakt z korzenia żeń-szenia (Panax ginseng C. A. Meyer) 140 mg, w tym ginsenozydy 11,2 mg; ekstrakt z białej herbaty (Camellia
sinensis L.), odpowiadający ok. 250 mg liści 50 mg, witamina D 10 µg (200%)*, witamina E 12 mg (100%)*, witamina C 90 mg (113%)*,
tiamina 1,1 mg (100%)*, ryboflawina 1,4 mg (100%)*, niacyna 16 mg (100%)*, witamina B6 1,4 mg (100%)*, kwas foliowy 200 µg (100%)*,
witamina B12 2,5 µg (100%)*, biotyna 50 µg (100%)*, kwas pantotenowy 6 mg (100%)*, magnez 225 mg (60%)*, cynk 10 mg (100%)*,
miedź 1 mg (100%)*, selen 55 µg (100%)*, chrom 40 µg (100%)*.*RWS - Referencyjna Wartość SpożyciaProducentOrkla Care
A/SIndustrigrenen 10DK-2635 Ishoj, DaniaDystrybutorOrkla Care S.A.ul. Fabryczna 5a00-446 Warszawa
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