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CARDIAMID Z KOFEINĄ, smak cytrynowy, 8 pastylek
 

Cena: 14,98 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 8 pastyl.

Postać pastyl.do ssania

Producent ADAMED CONSUMER HEALTHCARE S.A.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Cardiamid z Kofeiną suplement diety zawiera kofeinę, która pomaga w zmniejszeniu zmęczenia psychicznego i w poprawie koncentracji.
Dodatkowo produkt zawiera magnez oraz witaminę B6, które przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz do
utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Witamina B6 pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu
homocysteiny, której właściwe stężenie w organizmie wpływa na prawidłową pracę serca i układu krążenia.

Zastosowanie
Suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie
Dorośli 3-6 pastylek na dobę.

Składniki
Cukier, syrop glukozowy, wyciąg suchy z nasion guarany Paullinia cupana (w tym 22% kofeiny), regulator kwasowości - kwas cytrynowy,
sól magnezowa kwasu cytrynowego (magnez), aromat, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6).

3 pastylki zawierają: magnez 57mg (15%)*, witaminy B6 0,9mg (64%)*, wyciągu z nasion guarany 348mg (w tym 76,5mg kofeiny).

*RWS- Referencyjna Wartość Spożycia

Ostrzeżenia
Produkt zawiera kofeinę, nie zaleca sie stosowania go u dzieci i kobiet w ciąży (zawartość kofeiny w 3 pastylkach -76,5mg), nie stosować
w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników, kobiety karmiące piersią nie powinny stosować produktu, nie zaleca się
stosowania u osób z nadciśnieniem tętniczym.

Ważne wskazówki
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Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Suplement diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Preparat należy przechowywać w temperaturze od 2-25 stopni Celsjusza, chronić od wilgoci.
Zawiera kofeinę.
Zawiera cukier, syrop glukozowy.
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