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Cytrynian Magnezu Xenico®
 

Cena: 33,50 PLN

Opis słownikowy

Producent Xenico Pharma

Opis produktu
 

Opis

Cytrynian Magnezu Xenico® to najwyższej jakości w 100% bezwodny cytrynian magnezu w postaci czystego proszku, wzbogacony o
aktywną formę witaminy B6 P-5-P, dzięki czemu jest najlepiej przyswajalny dla organizmu. Cytrynian Magnezu Xenico® zawiera
cytrynian magnezu farmaceutycznej jakości pochodzący z europejskiej produkcji. Produkt bez żadnych dodatków, substancji
słodzących oraz sztucznych wypełniaczy.

Magnez wspomaga działanie układu nerwowego oraz mięśniowego, a także pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej organizmu.
Magnez i witamina B6 przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz zmniejszają uczucie zmęczenia
i znużenia. Cytrynian Magnezu Xenico® zawiera składniki przebadane naukowo.

Każda porcja produktu pokrywa 100% dziennego zapotrzebowania na magnez.
Produkt odpowiedni dla wegan i wegetarian.

Składniki:

 Magnez (bezwodny cytrynian magnezu), witamina B6 P-5-P (pirydoksalo-5-fosforan).

Sk?adniki 2,5 g proszku RWS*
magnez 375 mg 100%

witamina B6 1,4 mg 100%

* RWS – referencyjna warto?ci spo?ycia
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Stosowanie

Sposób użycia: wsypać 1 porcję (czubata łyżeczka proszku – 2,5 g) do suchego naczynia. Dodać 200 ml wody lub innego napoju i
wymieszać. Spożyć zaraz po przyrządzeniu. Należy zachować kolejność przygotowania, aby dokładnie rozpuścić proszek. Spożywać raz
dziennie w trakcie posiłku. Dopuszczalne zbrylenie produktu nie wpływa na jego jakość i działanie.

Dodatkowe informacje i ostrzeżenia

Przechowywanie: chronić przed światłem, przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu niedostępnym dla małych
dzieci. Po każdym spożyciu zamknąć opakowanie.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie może być stosowany przez kobiety w ciąży,
karmiące i dzieci bez konsultacji lekarskiej. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie stosować w
przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.
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