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NUTRILITE WAPŃ Z MAGNEZEM 80 tabletek do żucia
 

Cena: 68,90 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 80

Postać tabletki do żucia

Producent NUTRILITE

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WłaściwościSuplement diety z wapniem i magnezem, który uzupełnia niedobór tych dwóch niezbędnych minerałów w diecie.Pierwsze
lata życia mają niezwykle istotne znaczenie dla prawidłowego rozwoju organizmu małego dziecka. Wapń odgrywa ważną rolę w
budowaniu zdrowych i mocnych kości i zębów. Magnez reguluje prawidłowe funkcjonowanie systemu nerwowego i
mięśniowego.NUTRILITE Wapń z magnezem w tabletkach do żucia o pysznym smaku owocowym zapewni odpowiednią ilość tych
wartościowych minerałów Tobie i Twojemu dziecku.Zalecane spożycieDzieci, które potrafią już żuć.Osoby o zwiększonym
zapotrzebowaniu na wapń, a szczególnie młodzież, dzieci i osoby starsze.Kobiety w ciąży i okresie karmienia (zgodnie z zaleceniami
lekarza).Osoby spożywające niewiele produktów zawierających wapń (takich jak mleko i przetwory mleczne, miękkie ości małych ryb,
ciemnozielone warzywa liściaste).Osoby, które nie tolerują mleka i/lub nabiału.Osoby w średnim wieku, zwłaszcza kobiety w okresie
menopauzy lub po jej zakończeniu.Starsze dzieci lub osoby dorosłe, które mają problemy z połykaniem tabletek lub które wolą
przyjmować suplementy diety w postaci tabletek do żucia.Zalecane spożycieŻuć 1-3 tabletek dziennie podczas posiłku.Dodatkowe
radyPrzechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Nie przekraczać zalecanego dziennego spożycia. Przechowywać w szczelnie zamkniętej butelce. Przechowywać w chłodnym i suchym
miejscu.Równie ważne jest przestrzeganie zróżnicowanej, zbilansowanej odżywczo diety oraz zdrowy tryb życia.WażneNaturalne źródło
wapnia pochodzącego z muszli ostryg.Wapń i magnez potrzebne są do utrzymania zdrowych zębów i kości.Wapń pomaga w
prawidłowym funkcjonowaniu enzymów trawiennych.Magnez wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i
mięśniowego.Magnez pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu systemu nerwowego i mięśni.Magnez przyczynia się do zmniejszenia
uczucia zmęczenia i znużenia.Odpowiedni dla dorosłych i dzieci.Tabletki do żucia to łatwy sposób dostarczania organizmowi witamin i
minerałów; może być stosowany przez dzieci i osoby dorosłe, mające trudności z połykaniem tabletek.Ma smak owoców, który sprawia,
że preparat przyjmowany jest z przyjemnością.Nie zawiera sztucznych substancji słodzących, barwników, aromatów i
konserwantów.Suplement produkowany w USA.Składnikiwęglan wapnia (pozyskiwany z powłoki skorupiaków), cukier gronowy,
fruktoza, węglan magezu, skrobia kukurydziana, maltodekstryna, stabilizator (guma arabska), substancja przeciwzbrylająca (sole
magnezowe kwasów tłuszczowych), aromat naturalny.ZAWARTOŚĆ W 1 TABLETCE % REFERENCYJNYCH WARTOŚCI SPOŻYCIA
DZIENNIE (3 TABLETKI) % REFERENCYJNYCH WARTOŚCI SPOŻYCIAWapń 270 mg 34 810 mg 102Magnez 50 mg 13 150 mg
39ProducentProducent:Access Business Group LLCBuena Park, CA 90621 USADystrybutor:Amway Polska Sp. z o.o.ul. Puławska
366a02-819 Warszawa
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