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Bodymax Plus tabl. 60 tabl.
 

Cena: 35,09 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent AXELLUS

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Bodymax Plus tabl. 60 tabl.

Bodymax Plus polecamy osobom aktywnym, które:

  prowadzą intensywny tryb życia
  szukają codziennej dawki energii, odczuwają brak energii
  chcą wspomóc swoją sprawność fizyczną i psychiczną
  chcą wzmocnić swoją odporność
  szukają codziennej porcji witamin i minerałów.

Działanie:

Suplement diety Bodymax Plus łączy siłę wyciągu z żeń-szenia z bogatym kompleksem witamin i minerałów. Unikalny skład preparatu
został opracowany przez skandynawskich specjalistów, a wyciąg z żeń-szenia GGE® Bodymax został dokładnie przebadany i
udokumentowany. Składniki aktywne preparatu dodają energii na co dzień i zmniejszają brak energii. Wspomagają sprawność fizyczną i
psychiczną oraz naturalne siły obronne organizmu. Preparat pomaga również uzupełnić dietę w witaminy i składniki mineralne.

Suplement diety Bodymax Plus zawiera:

Wysokiej jakości, standaryzowany wyciąg z korzenia żeń-szenia GGE® Bodymax. Żeń-szeń, zwany również „korzeniem życia”, zmniejsza
zmęczenie i z każdym dniem przywraca energię, wspomaga sprawność fizyczną i umysłową oraz naturalne siły obronne organizmu. Ten
naturalny składnik wzmacniający znany jest w Azji od ponad 1000 lat. Wyciąg z żeń-szenia GGE® Bodymax pozyskiwany jest z
3-5-letnich korzeni żeń-szenia zbieranych ręcznie w górskich rejonach Chin. Jego działanie zostało dokładnie przebadane i
udokumentowane.

Bogaty zestaw witamin, minerałów oraz przeciwutleniaczy, który pokrywa dzienne zapotrzebowanie organizmu na te składniki i
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przyczynia się do utrzymania dobrego stanu zdrowia. Magnez, kwas pantotenowy, witaminy B6, B12 oraz niacyna przyczyniają się do
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Przeciwutleniacze takie jak witamina C, E oraz selen pomagają chronić komórki organizmu
przed działaniem utleniającym. Witaminy C i D wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Witamina A oraz
cynk pomagają w utrzymaniu prawidłowego widzenia.

Dawkowanie:
Dorośli: dorośli 1 tabletka dziennie, najlepiej rano, w czasie posiłku. Przyjmowanie tabletek wieczorem może powodować bezsenność.

Przeciwwskazania:
Nie stosować jednocześnie z innymi preparatami witaminowo-mineralnymi. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu
dnia. Preparat może być stosowany przez dłuższy okres czasu, należy jednak po około trzech miesiącach przyjmowania zrobić
4-tygodniową przerwę. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Dla utrzymania prawidłowego stanu
zdrowia należy stosować zróżnicowaną, zrównoważoną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.
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