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Dr Ann`s CALMMAG magnez bez dodatku cukru 120 g
 

Cena: 39,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 g

Postać prosz.

Producent DR ANN'S SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościCalmMag to wyjątkowe połączenie ekstraktu z melisy, magnezu w postaci wysoko przyswajalnej organicznej soli oraz
witamin C i D. CalmMag jest w prostej do przygotowania postaci proszku do rozpuszczenia w wodzie o smaku cytrynowo-limonkowym.
Preparat można sporządzić zarówno na zimno ... Surowce do produkcji CalmMag zostały dobrane na drodze wieloetapowej selekcji,
dzięki czemu produkt końcowy składa się z surowców najwyższej jakości. Ważnym kryterium przy doborze surowców było ich
pochodzenie. Zadbaliśmy o to, żeby wszystkie surowce wchodzące w skład CalmMag zostały wyprodukowane w Europie i USADo
uzyskania cytrynowo-limonkowego smaku nie używamy żadnych sztucznych dodatków, jego źródłem są jedynie: naturalny sok
cytrynowy, owoce limonki oraz naturalne aromaty cytrusowe. Do naszego produktu nie dodajemy także żadnych sztucznych: barwników,
aromatów, wypełniaczy, słodzików i konserwantów oraz cukruZalecane spożycieDorośli - 1 porcja dziennie 2g (pół miarki). Nie należy
przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.Przed przygotowaniem należy energicznie wstrząsnąć opakowanie. Porcję (2 g =
około 1 łyżeczki) należy wsypać do suchego naczynia, zalać 100 ml zimnej lub ciepłej wody o temperaturze do 50°C i
wymieszać.WażneNie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Produkt nie może być stosowany
przez kobiety w ciąży, karmiące i dzieci bez wcześniejszej konsultacji lekarskiej. Prosimy nie zażywać jeżeli banderola zabezpieczająca
została usunięta lub uszkodzona w sposób umożliwiający otwarcie produktu przed zakupem.Zawiera substancję słodzącą. Zawiera
naturalnie występujące cukry.Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowana dieta oraz
zdrowy tryb życia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety oraz powinny być
przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.Zbrylanie produktu oraz osad powstały po jego rozpuszczeniu spowodowane
są zawartością naturalnych składników i nie wpływają w żaden sposób na jego jakość i działanie.SkładnikiCytrynian magnezu, sok
cytrynowy w proszku (18%), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, naturalny aromat cytrynowy, ekstrakt z melisy DER 4:1 (Melissa
officinalis L.) (5%), suszona limonka (5%), witamina C (kwas L-askorbinowy), witamina D (cholekalcyferol), substancja słodząca:
glikozydy stewiolowe, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemuProducentDr Ann's
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