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Cena: 65,04 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 150 tabl. (5 blist.x 30tabl.)

Postać tabl.powl.

Producent NOVASCON PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Actibion to suplement diety odpowiadający za zapotrzebowanie naszego organizmu na witaminy oraz składniki mineralne.

Actibion dzięki zawartości witamin i minerałów takich jak B2, B6, magnez, żelazo, niacyna, kwasy pantotenowy i foliowy ma idealne
zastosowanie w stanach zmęczenia. Preparat ten wywiera niezwykle korzystny wpływ na poprawę sprawności umysłowej a wszystko to
przez działanie żeń-szenia i guarany. Actibion zawiera żelazo i cynk, które są odpowiedzialne za prawidłowy przebieg czynności
poznawczych czy witaminy z grupy C i B, mające kluczowe znaczenie dla funkcjonowania układu nerwowego.

Skład:
ekstrakt z korzenia żeń-szenia , witamina C (kwas L-askorbinowy), ekstrakt z nasion guarany, magnez (tlenek magnezu), ekstrakt z liści
zielonej herbaty, niacyna (amid kwasu nikotynowego), witamina E (octan DL-al-fa-tokoferylu), cynk (siarczan cynku), żelazo (mleczan
żelaza (II)), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), mangan (siarczan manganu), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny),
witamina B2 (ryboflawina), witamina B, (monoazotan tiaminy), miedź (siarczan miedzi (II)), kwas foliowy (kwas
pteroilomonoglutaminowy), witamina A (beta-karoten), selen (selenian (IV) sodu), molibden (molibdenian (VI) sodu), chrom (chlorek
chromu (III)), celuloza mikrokrystaliczna, maltodekstryna, otoczka (hydroksypropylometyloceluloza, celuloza mikrokrystaliczna, talk,
trójglicerydy średniołańcuchowe, tlenek żelaza żółty i dwutlenek tytanu, dwutlenek krzemu i stearynian magnezu

Dawkowanie:
1 tabletka powlekana raz dziennie.Tabletkę należy połknąć i popić wodą. Preparat przyjmować po posiłku, najlepiej rano.Nie stosować
dłużej niż 3 miesiące. Po miesięcznej przerwie suplementację można powtórzyć.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce
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