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Asmag B6 MAX D3 x 50 tabl
 

Cena: 13,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 tabl

Postać Tabletki

Producent FARMAPOL

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Asmag B6 MAX D3 w postaci tabletek jest produktem firmy Farmapol, dedykowanym pacjentom dorosłym oraz
młodzieży po 12. roku życia. Produkt należy stosować zgodnie z dawkowaniem zalecanym przez producenta i nie można traktować go
jako substytutu zdrowej diety. Na co jest Asmag B6 MAX D3? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie
zbilansowanych posiłków o odpowiednią ilość magnezu, witaminy B6 i witaminy D3. Magnez oraz witamina B6 wspomagają redukcję
zmęczenia i znużenia, a dodatkowo wspierają odpowiednią pracę układu nerwowego i przyczyniają się do utrzymania prawidłowych
funkcji psychologicznych. Funkcją magnezu jest również wspomaganie pracy mięśni, a także przyczynianie się do utrzymania zdrowych
kości oraz zębów. Działanie witaminy D, która również wchodzi w skład suplementu diety Asmag B6 MAX D3, polega natomiast na
wspomaganiu pracy mięśni i układu nerwowego, a także na przyczynianiu się do utrzymania zdrowych kości.

W opakowaniu znajduje się 50 tabletek Asmag B6 MAX D3. W skład 1 tabletki wchodzi 75 mg (20% RWS) magnezu oraz 2 mg (143%
RWS) witaminy B6, a także 50 µg (1000% RWS) witaminy D3. Odpowiednio w skład 2 tabletek wchodzi 150 mg (40% RWS) magnezu
oraz 4 mg (286% RWS) witaminy B6, a także 100 µg (2000% RWS) witaminy D3. Skład suplementu diety Asmag B6 MAX D3 uzupełniają
substancje pomocnicze, czyli maltodekstryna, poliwinylopirolidon, sole magnezowe kwasów tłuszczowych oraz dwutlenek krzemu.
Suplement diety powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami producenta. Zalecane dawkowanie Asmag B6 MAX D3 to 1–2 tabletki
dziennie. Tabletki Asmag B6 MAX D3 najlepiej przyjmować po posiłku, popijając je odpowiednią ilością wody. Nie należy przyjmować
większych dawek suplementu diety niż wskazane. Opakowanie suplementu diety stosowanego zgodnie z zaleceniami producenta
powinno wystarczyć na 25–50 dni suplementacji, w zależności od dziennej dawki produktu przyjmowanej przez pacjenta.

Suplementu diety Asmag B6 MAX D3 nie powinni przyjmować wszyscy pacjenci, ponieważ ma on również przeciwwskazania. Produkt
nie jest wskazany w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników tabletek, poza tym nie należy go łączyć z innymi
preparatami dostarczającymi do organizmu witaminę D. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, powinna skonsultować się z
lekarzem, zanim zacznie przyjmować suplement diety.

Asmag B6 MAX D3 to suplement diety, a więc nie zastąpi zbilansowanych posiłków oraz zdrowego trybu życia i nie można traktować go
jako ich zamiennika. Także w czasie trwania suplementacji zalecane jest zachowanie zrównoważonego sposobu żywienia oraz
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aktywnego trybu życia. Produkt może uzupełniać zdrowe posiłki, ale bardzo ważne jest, aby nie przyjmować większych dawek produktu
niż te, które zostały wskazane przez producenta. Suplement diety Asmag B6 MAX D3 wymaga również przechowywania w taki sposób,
aby nie był widoczny i dostępny dla małych dzieci. Asmag B6 MAX D3 najlepiej przechowywać w temperaturze pokojowej.

Składniki
cytrynian magnezu, maltodekstryna, nośnik (poliwinylopirolidon), cholekalcyferol (wit. D3), substancja przeciwzbrylająca (sole
magnezowe kwasów tłuszczowych), chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6), substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu).

1 tabletka zawiera:

Magnez - 75 mg (20% RWS)
Witamina B6 - 2 mg (143% RWS)
Witamina D (D3) - 50 µg (1000% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
50 tabletek a 0,83 g

Charakterystyka
Dla dorosłych i młodzieży po 12 roku życia w celu suplementacji magnezu, witaminy B6 i witaminy D3.
Magnez i witamina B6:

przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia,
pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.

Magnez dodatkowo pomaga w:

prawidłowym funkcjonowaniu mięśni,
utrzymaniu zdrowych kości i zębów.

Witamina D:

pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni i układu nerwowego oraz w utrzymaniu zdrowych kości.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. W okresie ciąży i karmienia piersią, decyzję o stosowaniu powinno się
skonsultować z lekarzem. Nie spożywać innych preparatów zawierających witaminę D.

Stosowanie
Zaleca się przyjmowanie 1 do 2 tabletek dziennie, po posiłku, popijając wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Zakład Chemiczno-Farmaceutyczny „FARMAPOL” Sp. z o.o.
Św. Wojciech 29; 61-749 Poznań

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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