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Bilomag Plus, 90 + 30 kapsułek
 

Cena: 41,39 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 90 + 30 kapsułek

Postać kapsułki

Producent N.P.ZDROVIT SP Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Wiek od 18 roku życia

Opis produktu
 

Opis
Bilomag Plus, to suplement diety polecany osobom dorosłym, obciążonym wysiłkiem intelektualnym i w wieku podeszłym. Zawiera
kompleks składników ziołowych, mineralnych i witaminowych, w tym wysokoskoncentrowany ekstrakt z miłorzębu japońskiego (Ginkgo
biloba). Kwas pantotenowy pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej na prawidłowym poziomie, jednocześnie wraz z magnezem i
witaminą B6 przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Magnez z witaminą B6 wspomagają utrzymanie
prawidłowych funkcji psychologicznych oraz prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.

Zastosowanie
Wsparcie w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania mózgu u osób starszych.

Zalecane spożycie
Raz dziennie 1 kapsułkę najlepiej po posiłku, popić dużą ilością wody.

Skład
Tlenek magnezu; węglan magnezu; ekstrakt z liści miłorzębu japońskiego (Ginkgo biloba); składnik otoczki: żelatyna; lecytyna sojowa;
Substancja wypełniająca: celuloza; substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu;
chlorowodorek pirodoksyny (witamina B6); D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy); składnik otoczki: barwnik E171.

1 kapsułka zawiera: witamina B6 2 mg (143 %) *, kwas pantenowy 1 mg (17 %) *, magnez 120 mg (32 %) *
*% referencyjnej wartości spożycia
1 kapsułka zawiera: 110 mg ekstraktu z liści miłorzębu japońskiego (Ginkgo biloba), w tym 19,8 mg flawonoidów i 4,4 mg laktonów
terpenowych; 50 mg lecytyny sojowej.

Przechowywanie

W zamkniętym opakowaniu w temperaturze pokojowej.
W sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed wilgocią.
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Ostrzeżenia i środki ostrożności

Substancje czynne miłorzębu dwuklapowego nasilają działanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, paracetamolu i leków
moczopędnych. W przypadku przyjmowania leków przeciwzakrzepowych, przeciwarytmicznych, przeciwnadciśnieniowych bądź
glikozydów nasercowych, przed spożyciem produktu należy skontaktować się z lekarzem.
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Dodatkowe informacje

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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