Biolectra® Relax Magnézium 375 mg +B +C Direct

étrend-kiegészítô granulátum, magnéziummal, B1-, B6-, B12- és C-vitaminnal. Citromízû.
Napjaink rohanó életritmusa, felgyorsult világunk, sokoldalú, sokszor túlfeszített életmódunk egyre
gyakrabban jelent stresszhelyzetet testünk és szellemünk számára is. Feszített tempójú életvitel, fokozott fizikai vagy szellemi igénybevétel, terhelés esetén még inkább fontos az egészséges életmód, a
rendszeres mozgás, a kiegyensúlyozott és egészséges táplálkozás és a szervezet megfelelô tápanyagellátása.
Egyes élethelyzetekben szükség lehet megfelelô minôségû és összetételû tápanyagok, vitaminok, ásványi anyagok pótlólagos bevitelére a szervezetbe. Ennek egyik módja lehet a korszerû, kiváló minôségû
és összetételû étrend-kiegészítô készítmények alkalmazása.
A nagy hagyományokkal és gyógyszergyártási tapasztalatokkal rendelkezô német Hermes Arzneimittel cég kifejlesztett egy különleges étrend-kiegészítôt és gyógyszerformát a legkorszerûbb gyártási
eljárások alkalmazásával. A Biolectra® Relax Direct étrend-kiegészítô granulátum kellemes citromízû,
finom szemcséi már a szájban feloldódnak, így könnyen lenyelhetôk folyadék nélkül. A Biolectra® Relax
Direct lehetôvé teszi, hogy az ajánlott napi adag bármikor könnyen és gyorsan bevehetô legyen. Olyan
esetben is, amikor más gyógyszerformák (tabletta, kapszula, pezsgôtabletta) bevétele folyadék vagy
pohár hiányában nem lehetséges. A Biolectra® Relax Direct granulátum kiváló alapanyagokból készül
a legkorszerûbb gyógyszergyártási körülmények között. Gondosan összeállított komplex összetételével
egyesíti a szervezet számára fontos ásványi anyagok, a magnézium, illetve a B- és C-vitaminok kedvezô
tulajdonságait.
A Biolectra® Relax Direct étrend-kiegészítô granulátum cukormentes, gluténmentes és laktózmentes,
tehát az ezekre érzékenyek is biztonsággal fogyaszthatják.
A magnézium a szervezet egyik legfontosabb ásványi anyaga. Hozzájárul a normál izommûködéshez, az
idegrendszer és a pszichológiai funkciók normál mûködéséhez, a fáradtság és kimerültség csökkentéséhez, az egészséges csontok és fogak megôrzéséhez. B1-, B6-, B12- és C-vitaminok hozzájárulnak az
idegrendszer és a pszichológiai funkciók normál mûködéséhez. Ezen felül a B6-, B12- és C-vitaminok
hozzájárulnak a fáradtság és kifáradás csökkentéséhez, míg a B1-vitamin a szív megfelelô mûködését
segíti.

Biolectra® Relax Magnézium 375 mg +B +C Direct

étrend-kiegészítô granulátum, magnéziummal, B1-, B6-, B12- és C-vitaminnal. Citromízû.
Kiváló minôségû, korszerû, különleges gyógyszerformájú étrend-kiegészítô készítmény a nagy hagyományokkal rendelkezô német gyártótól a Hermes Arzneimittel GmbH-tól.
Használati útmutató:
A tasakot a nyíl irányában tépje fel! Öntse a granulátumot közvetlenül a nyelvére, engedje lassan feloldódni, aztán nyelje le! A granulátum másodpercek alatt feloldódik a szájban és könnyen lenyelhetô. Az
ajánlott napi adag 1 tasak.
Figyelmeztetés:
Az étrend-kiegészítôk nem helyettesítik a kiegyensúlyozott és változatos étrendet és egészséges életmódot. A megadott ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne lépje túl!
Gyermekek elôl elzárva, száraz helyen, szobahômérsékleten tárolandó.
Fenilalanin-forrást tartalmaz. Túlzott fogyasztása hashajtó hatású lehet.
Hatóanyagok:

1 tasak (ajánlott napi adag)

Napi beviteli referenciaérték* (NRV) %-a

375 mg

100%

C-vitamin

80 mg

100%

B1-vitamin

1.1 mg

100%

B6 -vitamin

1.4 mg

100%

B12 -vitamin

2.5 μg

100%

Magnézium

*= ajánlott napi beviteli mennyiség (NRV) a hatályos élelmiszerszabályozás szerint (EU No.1169/2011)

Összetevôk:
magnézium-oxid, édesítôszer (szorbit),
aszkorbinsav (C-vitamin), citromsav magnéziumsói,
édesítôszer (mannit), tiamin-mononitrát (B1-vitamin),
piridoxin-hidroklorid (B6-vitamin),
cianokobalamin (B12-vitamin),
savanyúságot szabályozó anyag (nátrium-citrát),
sûrítôanyag (nátrium-karboximetil-cellulóz),
ízesítô (citromaroma), édesítôszer (aceszulfám-K, aszpartám)
Cukormentes, gluténmentes, laktózmentes.
Tartalma: 20 tasak = 24 g (1,2g/tasak)
Minôségét megôrzi: Lásd a doboz alján (hó/év)
A lejárati idô az adott hónap utolsó napjáig érvényes.
Gyártási azonosítószám (LOT Nr.): Lásd a doboz alján
Gyártó:
Hermes Arzneimittel GmbH
Georg-Kalb Str.5-8, 82049 Grosshesslohe /
München, Németország
Forgalmazó:
Coordwell Kft., 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C épület

