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Bodymax 50+ tabletki, żeń-szeń, witaminy, energia 150sztuk
(5blist.x30tabl.)
 

Cena: 0,00 zł

Opis słownikowy

Dawka -

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

Postać tabl.

Producent ORKLA HEALTH SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Energia i witalność bez względu na wiek.
Suplement diety Bodymax 50+ został stworzony, ponieważ zapotrzebowanie organizmu na składniki odżywcze zmienia się wraz z
wiekiem. Preparat został opracowany specjalnie dla osób po 50. roku życia, które chcą być aktywne, witalne i cieszyć się życiem.
Preparat polecany jest także w stanach zmęczenia, przy problemach z koncentracją, w stresie oraz w okresie rekonwalescencji.

SKŁADNIKI: (1 tabletka % ZDS* 2 tabletki % ZDS)
- Standaryzowany wyciąg z żeń-szenia GGE® (Panax ginseng C. A. Meyer) zawierający 8% ginsenozydów 50 mg 100 mg
- Witamina A ** 300 ?g 38% 600 ?g 75%
- Witamina D 5 ?g 100% 10 ?g 200%
- Witamina E ** 5 mg 42% 10 mg 83%
-Witamina C 38 mg 47% 75 mg 94%
-Tiamina (witamina B1) 0,65 mg 59% 1,3 mg 118%
- Rybo? awina (witamina B2) 0,75 mg 54% 1,5 mg 107%
- Niacyna (witamina PP) ** 8,5 mg 53% 17 mg 106%
- Witamina B6 0,8 mg 57% 1,6 mg 114%
- Kwas foliowy 150 ?g 75% 300 ?g 150%
- Witamina B12 1 ?g 40% 2 ?g 80%
- Biotyna 25 ?g 50% 50 ?g 100%
- Kwas pantotenowy 3 mg 50% 6 mg 100%
-Wapń 125 mg 16% 250 mg 31%
-Magnez 45 mg 12% 90 mg 24%
-Żelazo 4,5 mg 32% 9 mg 64%
-Cynk 4,5 mg 45% 9 mg 90%
- Miedź 450 ?g 45% 900 ?g 90%
-Mangan 1 mg 50% 2 mg 100%
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-Selen 25 ?g 45% 50 ?g 91%
-Chrom 20 ?g 50% 40 ?g 100%
-Molibden 25 ?g 50% 50 ?g 100%
-Jod 75 ?g 50% 150 ?g 100%

DZIAŁANIE:
Wysokiej jakości standaryzowany wyciąg z korzenia żeń-szenia pomaga przeciwdziałać zmęczeniu, wspomaga sprawność ? zyczną i
umysłową, koncentrację oraz naturalne siły obronne organizmu. Żeń-szeń, zwany także "korzeniem życia", jest naturalnym składnikiem
używanym w Azji od ponad 1000 lat. Bogaty zestaw ważnych dla osób po 50. roku życia witamin, minerałów oraz przeciwutleniaczy,
który pomaga pokryć dzienne zapotrzebowanie organizmu na te składniki i przyczynia się do utrzymania dobrego stanu zdrowia.
Przeciwutleniacze takie jak witamina C, E oraz selen pomagają chronić komórki organizmu przed działaniem utleniającym. Witamina D,
wapń i mangan pomagają w utrzymaniu zdrowych kości. Witamina B1 wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca, natomiast
witaminy C, B6, B12 oraz cynk, selen i kwas foliowy przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.
* % zalecanego dziennego spożycia ** W 1 tabletce: witamina A - 300 ?g ekwiwalentu retinolu, niacyna (witamina PP) - 8,5 mg
ekwiwalentu niacyny, witamina E - 5 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu. W 2 tabletkach: witamina A - 600 ?g ekwiwalentu retinolu, niacyna
(witamina PP) - 17 mg ekwiwalentu niacyny, witamina E - 10 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu

UWAGI 
Nie należy stosować w przypadku hiperwitaminozy A i żelazicy. Wyciąg z żeń-szenia może wchodzić w interakcje z lekami
przeciwdepresyjnymi i stosowanymi w chorobie Parkinsona, zawierającymi inhibitory monoaminooksydazy. Dlatego też osoby
przyjmujące tego typu leki powinny zasięgnąć opinii lekarza przed zastosowaniem wyciągów z żeń-szenia. Preparat nie powinien być
stosowany przez osoby uczulone na którykolwiek ze składników produktu. Nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży i karmiących
piersią. Należy zachować ostrożność u osób z nadciśnieniem, cukrzycą i chorobami układu krążenia. Rzadko obserwowane zaburzenia
gastryczne można ograniczyć przyjmując preparat podczas posiłku. Obecność żelaza czasami powoduje ciemne zabarwienie stolca.

SPOSÓB UŻYCIA:
Dorośli 1-2 tabletki dziennie w zależności od potrzeb, najlepiej rano, w czasie posiłku. Przyjmowanie tabletek wieczorem może
powodować bezsenność. 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. Nie stosować jednocześnie z innymi
preparatami witaminowo-mineralnymi.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy
stosować zrównoważoną, zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Przechowywanie: preparat przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej (15-25°C).
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