Neto količina: 50 ml
Za ARTICOM proizvaja Inštitut Bion
d.o.o., Stegne 21, Ljubljana, Slovenija
Distribucija: ARTICOM, d.o.o., Brnčičeva 31, Ljubljana, Slovenija,
www.molin.si.
Opozorilo: kapljice niso primerne
za otroke, zdravljene alkoholike, nosečnice in preobčutljive na alkohol.
Sestavine: voda, etanol (23 %), magnezijev acetat, magnezijev karbonat,
od tega magnezij 1,04 g.
Priporočena dnevna doza:1,65 ml,
v njej magnezija 56,5 mg (15 % PDV).
PDV – priporočen dnevni vnos. Ne
vsebuje barvil, konzervansov, glutena,
laktoze.
Serija lot: M0105

Oznaka biosignalov,
povezanih s kronično nespečnostjo
in motnjami spanja

Navodila za uporabo: priporočena
dnevna doza je 30 kapljic (1,65 ml),
2x po 10 kapljic pred spanjem v
razmiku 5 min., ponoči ob zbujanju pa
še 10 kapljic. Maksimalna dnevna doza
je 60 kapljic (3,3 ml).
Pred uporabo pretresti.
5 min. pred in po zaužitju kapljic si ne
umivajte zob, ne uživajte hrane ali
tekočine razen vode. Kapljice žvrkljajte 1 – 2 min.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo
za uravnoteženo in raznovrstno
prehrano. Maksimalne dnevne količine
oz. odmerka se ne sme prekoračiti.
Shranjevati nedosegljivo otrokom.
Hraniti v temi med 1 °C in 25 °C.
Uporabno do: 03/2023

Neto količina: 30 ml
Za ARTICOM proizvaja Inštitut Bion
d.o.o., Stegne 21, Ljubljana,
Slovenija. Distribucija: ARTICOM,
d.o.o., Brnčičeva 31, Ljubljana,
Slovenija, www.molin.si. Opozorilo: kapljice niso primerne za
otroke, zdravljene alkoholike,
nosečnice in preobčutljive na
alkohol. Sestavine: voda, etanol
(23 %), magnezijev acetat, magnezijev karbonat, od tega magnezij 1,04 g. Priporočena dnevna doza: 1,65 ml, v njej magnezija 56,5 mg (15 % PDV). PDV –
priporočen dnevni vnos. Ne vsebuje barvil, konzervansov, glutena,
laktoze. Serija lot: M0105

Oznaka biosignalov,
povezanih s kronično nespečnostjo
in motnjami spanja

Navodila za uporabo: priporočena
dnevna doza je 30 kapljic (1,65 ml):
2x po 10 kapljic pred spanjem v
razmiku 5 min., ponoči ob zbujanju
pa še 10 kapljic. Maksimalna
dnevna doza je 60 kapljic (3,3 ml).
Pred uporabo pretresti. 5 min.
pred in po zaužitju kapljic si ne
umivajte zob, ne uživajte hrane ali
tekočine razen vode. Kapljice
žvrkljajte 1 – 2 min. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
Max. dnevne količine oz. odmerka
se ne sme prekoračiti. Shranjevati
nedosegljivo otrokom. Hraniti v
temi med 1 °C in 25 °C. Uporabno
do: 03/2023

