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Dr Ann`s FAMILIMAG magnez bez dodatku cukru 120 g
 

Cena: 38,00 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
 

WłaściwościFamilymag to wyjątkowe połączenie magnezu w postaci wysoko przyswajalnej organicznej soli magnezu oraz witamin C i
D. FamilyMag jest w prostej do przygotowania postaci proszku do rozpuszczenia w wodzie o smaku cytrynowo-limonkowym. Preparat
można sporządzić zarówno na zimno jak i na ciepło.Surowce do produkcji FamilyMag zostały dobrane na drodze wieloetapowej selekcji,
dzięki czemu produkt końcowy składa się z surowców najwyższej jakości. Ważnym kryterium przy doborze surowców było ich
pochodzenie. Zadbano o to, żeby wszystkie surowce wchodzące w skład Familymag zostały wyprodukowane w Europie i
USAFamilymag jest preparatem przeznaczonym dla osób dorosłych oraz dzieci powyżej 4 roku życia. Do uzyskania cytrynowo-
limonkowego smaku nieużyto żadnych sztucznych dodatków, jego źródłem są jedynie: naturalny sok cytrynowy, owoce limonki oraz
naturalne aromaty cytrusowe. Do produktu nie dodano także żadnych sztucznych: barwników, aromatów, wypełniaczy, słodzików i
konserwantów oraz cukru.Zalecane spożycieDzieci powyżej 4 roku życia: 1 porcja dziennie (2 g), dorośli: 1-2 (2-4 g) porcje dziennie. Nie
należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Przed przygotowaniem należy energicznie wstrząsnąć opakowanie. Porcję
(2 g = 1 miarki) należy wsypać do suchego naczynia, zalać 100 ml zimnej lub ciepłej wody o temperaturze do 50°C i wymieszaćUwaga -
należy zachować kolejność przygotowania, aby dokładnie rozpuścić proszek. Pamiętaj, aby po każdym użyciu dokładnie zamknąć
opakowanie.WażneSposób przechowywania: Chronić przed światłem, przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła,
w suchym miejscu niedostępnym dla małych dzieci.SkładnikiCytrynian magnezu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, sok cytrynowy
w proszku (18%), naturalny aromat cytrynowy, suszona limonka (5%), inulina z cykorii (Cichorium intybus L. ), witamina C (kwas L-
askorbinowy), witamina D (cholekalcyferol), substancja słodząca: glikozydy stewiolowe, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek
krzemu.ProducentDr Ann's
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