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NUTRILITE MAGNESIUM STICKS z magnezem i substancją
słodzącą XS 30 saszetek
 

Cena: 43,84 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30sasz

Postać sasz

Producent NUTRILITE

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WłaściwościKiedy pracujesz, ćwiczysz lub relaksujesz się, magnez odgrywa bardzo ważną rolę, gdyż wspomaga prawidłowe
funkcjonowanie układu nerwowego i mięśni.Pomaga również zredukować zmęczenie. Magnesium Sticks Suplement diety magnez i
słodzik to wygodny sposób na codzienne uzupełnienie niedoborów tego ważnego składnika mineralnego w diecie.Zalecane
spożycieOsoby, które uprawiają sport i prowadzą aktywny tryb życia.Osoby narażone na stres, prowadzące bardzo intensywny tryb
życia.Osoby, które ukończyły 60 lat.Osoby przemęczone i cierpiące na brak energii.Zalecane spożycieDziennie należy przyjmować 1
saszetkę preparatu.Dodatkowe radyPrzechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Produkt nie może być stosowany jako
substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać zalecanego dziennego spożycia. Warunki przechowywania: przechowywać w suchym
miejscu, w temperaturze od +4 do +25°C. Nadużywanie może mieć działanie przeczyszczające. Saszetki nie mogą być sprzedawane
oddzielnie. Równie ważne jest przestrzeganie zróżnicowanej, zbilansowanej odżywczo diety oraz zdrowy tryb życia.WażneJedna
saszetka dostarcza 250 mg magnezu (zalecana porcja dzienna).Wspiera prawidłowe funkcjonowanie mięśni.Magnez przyczynia się do
utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.Preparat posiada cytrynowy smak.Owocową formułę w formie granulatu
przyjmować można bez wody; idealne rozwiązanie, kiedy jesteś zajęty!Granulat łatwo rozpuszcza się w ustach, przez co preparat jest
doskonały dla osób mających problemy z połykaniem tabletek.Opakowanie zawierające 30 saszetek świetnie sprawdza się w przypadku,
gdy chcemy rozdać próbki potencjalnym klientom, np. w trakcie lokalnych wydarzeń sportowych.Świetny produkt, który umożliwia
sprzedaż kolejnych produktów i suplementów diety.Suplement produkowany w USA.Składnikisubstancja wypełniająca (sorbitol), tlenek
magnezu, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), substancja zageszczająca (karboksymetyloceluloza), aromat, substancje
przeciwzbrylające (sole magnezowe kwasów tłuszczowych), substancja słodząca (sukraloza).ŚREDNIA ZAWARTOŚĆ DZIENNA (w 1
saszetce) RWS*Magnez 250 mg 67 %* % Referencyjnych wartości spożyciaProducentProducent:Access Business Group LLCBuena
Park, CA 90621 USADystrybutor:Amway Polska Sp. z o.o.ul. Puławska 366a02-819 Warszawa
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