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Bodymax Magnez + Dermika Krem nawil. zest.
 

Cena: 24,14 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl. (+ 20 ml)

Postać zest.

Producent ORKLA CARE S.A.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Bodymax Magnez + B6 60 tabl + PREZENT krem nawilżający Dermika Meritum Forte 20 ml

SUPLEMENT DIETY BODYMAX MAGNEZ + B6 łączy w sobie siłę wyciągu z żeń-szenia, właściwości magnezu oraz witamin B6 i B12.

Żeń-szeń, zwany też „korzeniem życia”, zmniejsza zmęczenie i z każdym dniem naturalnie przywraca energię, wspomaga sprawność
fizyczną i koncentrację oraz naturalne siły obronne organizmu.
Magnez oraz witaminy B6 i B12 przyczyniają się do zmniejszenia uczucia znużenia i zmęczenia, do utrzymania prawidłowego
metabolizmu energetycznego, pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz w utrzymaniu prawidłowych funkcji
psychologicznych.
Preparat Bodymax Magnez + B6 zawiera unikalny, najwyższej jakości wyciąg GGE® z żeń-szenia, którego działanie zostało dokładnie
przebadane i udokumentowane.

Bodymax Magnez+B6 przeznaczony jest dla osób wymagających, które dzięki jednemu preparatowi chcą uzyskać naturalny przypływ
energii, poprawić swoją sprawność fizyczną i umysłową, wspomóc funkcjonowanie układu nerwowego i mięśniowego. To doskonały
preparat dla osób, które prowadzą aktywny i intensywny tryb życia, są narażone na stres, odczuwają zmęczenie fizyczne i psychiczne.

* Najwyższa dawka Magnezu wśród produktów marki Bodymax. Magnez 375 mg w 1 tabletce.

Skład:
Żeń-szeń – zmniejsza zmęczenie i z każdym dniem w naturalny sposób przywraca energię; wspomaga sprawność fizyczną i umysłową.
Magnez – zmniejsza uczucie zmęczenia i znużenia; przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego; pomaga
w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i mięśni.
Witaminy B6 i B12 – wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i odpornościowego; pomagają w prawidłowej produkcji
czerwonych krwinek; wit. B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej.
Bodymax Magnez +B6 w 1 tabletce %RWS*
Standaryzowany wyciąg z żeń-szenia (Panax ginseng C. A. Meyer)
zawierający 8% ginsenozydów. 100 mg
Witamina B6 1,4 mg 100,00%
Witamina B12 2,5 μg 100,00%

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.apteko.pl
https://www.apteko.pl/bodymax-magnez-b6-60tabl-d-prom.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Arnika Halina Wiluk

1 Maja 86d, Czeremcha
501 517 531

 
Magnez 375 mg 100,00%

* referencyjna wartość spożycia

SKŁADNIKI:
Wodorotlenek magnezu, skrobia kukurydziana, wyciąg z żeń-szenia, maltodekstryna, substancje glazurujące (sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, hydroksypropylometyloceluloza, celuloza mikrokrystaliczna, mono-i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane
kwasem octowym, wosk carnauba), substancja wypełniająca (sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana), substancja
utrzymująca wilgoć (glicerol), chlorowodorek pirydoksyny, cyjanokobalamina.

Zalecane spożycie:
Dorośli: 1 tabletka dziennie, najlepiej rano w czasie posiłku. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Przechowywanie: preparat przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej (15-25°C).

Suplement diety nie może być stosowany jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są ważne dla
prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka.

Dermika MERITUM KREM NAWILŻAJĄCY NA DZIEŃ/NOC 20 ML
PODSTAWA SKUTECZNEJ PIELĘGNACJI
NAWILŻANIE PRZECIWSTARZENIOWE SKÓRY W KAŻDYM WIEKU

Wiek nie gra roli. Ten krem stworzyliśmy z myślą o kobietach w różnym wieku, których skóra wymaga przeciwzmarszczkowego
nawilżenia, odżywienia oraz wzmocnienia funkcji barierowych. Krem chroni skórę przed czynnikami przyspieszającymi procesy
zewnątrzpochodnego starzenia. Pomaga przywrócić jej komfort i doskonały wygląd.

TECHNOLOGIE:

ANALOG WITAMINY D
Wzmacnia skórę, przyspiesza odzyskanie jej funkcji barierowych.

KOMPLEKS WAPNIA I AMINOKWASÓW
Pomaga odbudować gęstość skóry, jędrność i sprężystość.

ŹRÓDŁO SELENU – OLEJ Z ORZECHA BRAZYLIJSKIEGO
Dzięki swoim własnościom antyoksydacyjnym chroni lipidy błon komórkowych.

KOMPLEKS H2O+
Bogaty w składniki silnie nawilżające.
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