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Magleq B6 Skurcz x 50 tabl
 

Cena: 19,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 tabl

Postać Tabletki

Producent LEK-AM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
magnez (cytrynian magnezu), potas (cytrynian potasu), substancje wypełniające: celuloza, hydrofcsypropylome-tyloceluloza,
maltodekstryna, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja wypełniająca: sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowana, witamina E (octan DL-aifa-tokoferylu), cynk (tlenek cynku), witamina Bt (chlorowodorek
pirydoksyny), witamina B, (chlorowodorek tiaminy), witamina D (cholekalcyferol), witamina B12 (cyjanokobalamina).

1 tabletka zawiera:

Magnez - 75 mg (20% RWS)
Potas - 150 mg (7,5% RWS)
Witamina E - 6 mg (50% RWS)
Cynk - 5 mg (50% RWS)
Witamina B6 - 0,7 mg (50% RWS)
Witamina B1 - 0,65 mg (59% RWS)
Witamina D - 2,5 µg (50% RWS)
Witamina B12 - 1,25 µg (50% RWS)

RWS - referencyjna wartość spożycia

Masa netto
71 g
50 tabletek po 1420 mg

Charakterystyka
MAGLEQ B6 SKURCZ jest w szczególności polecany:
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osobom szukającym odpowiednich preparatów z magnezem na problem skurczy mięśni, wywołanych przemęczeniem,
spowodowanych nadmiernym wysiłkiem
osobom aktywnym i uprawiającym sporty, jako uzupełnienie w niedoborach dietetycznych, w celu wspomagania prawidłowego
działania mięśni

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 tabletka 2 razy dziennie, najlepiej po posiłku, popijając dużą ilością wody.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w ciemnym i suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
Ul. Ostrzykowizna 14A
05-170 Zakroczym

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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