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Magne B6 Skurcz tabl. 30 tabl.
 

Cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Producent SANOFI AVENTIS SP. Z O.O. ODDZIAŁ W
RZESZOWIE Z.P.I D.L.

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Magne-B6 Skurcz, tabletki powlekane, 30 szt.

Opis
MAGNE-B6 Skurcz - suplement diety zawierający magnez, potas i witaminy: D, B1, E i B6. Preparat przeznaczony dla dorosłych i
młodzieży powyżej 14 roku życia.

Składniki
magnez (cytrynian magnezu), potas (cytrynian potasu), substancje wypełniające (celuloza mikrokrystaliczna, poliwinylopolipirolidon, sól
sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, hydroksypropyloceluloza), substancje glazurujące (alkohol poliwinylowy, glikol
polietylenowy, talk), witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), substancje przeciwzbrylające (sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
dwutlenek krzemu), barwnik (dwutlenek tytanu), witamina D (cholekalcyferol), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B1
(monoazotan tiaminy).

Składniki 3 tabletki % RWS*
Magnez 150 mg 40%
Potas 300 mg 15%
Witamina E 12 mg 100%
Witamina B6 1,4 mg 100%
Witamina B1 1,1 mg 100%
Witamina D 5 µg 100%
*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Właściwości składników
Magnez wspomaga pracę mięśni i utrzymanie prawidłowego metabolizmu energetycznego, wspiera zachowanie równowagi
elektrolitowej oraz przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
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 Potas i witamina D wspomagają prawidłową pracę mięśni.

Witamina B1 wspomaga właściwe funkcjonowanie serca.

Witamina E wspomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Witamina B6 wspomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.

Zalecane dzienne spożycie
Dorośli i młodzież powyżej 14 roku życia: 3 tabletki dziennie.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Kobiety w ciąży powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem suplementu.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Chronić od światła i wilgoci.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu
spożycia, składu, przeciwwskazań. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać
zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Opakowanie:
30 tabletek

Producent
SANOFI AVENTIS
Bonifraterska 17
Warszawa

 

Galeria
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