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Magne-B6 Active x 20 sasz
 

Cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 20 sasz

Postać Proszki

Producent SANOFI-AVENTIS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Magne-B6 Active to suplement diety, który występuje w formie saszetek bez popijania. Jego skład bogaty jest przede wszystkim w
łatwo przyswajalny magnez, kwas foliowy oraz witaminę B6. Składniki suplementu diety Magne-B6 Active przyczyniają się do
wspierania i utrzymywania prawidłowych funkcji psychologicznych, zwiększenia odporności na stres, a co za tym idzie zmniejszenia
uczucia zmęczenia.

Preparat Magne-B6 Active może być stosowany przez dorosłych i dzieci powyżej 6. roku życia.

Magne-B6 Active poleca się szczególnie tym osobom, które potrzebują wsparcia w walce z codziennym stresem.

Charakterystyka
Magne-B6 Active to suplement diety, który w swoim składzie ma wiele składników. Poniżej wymieniono składniki, które wspólnie
przyczyniają się do zmniejszenia zmęczenia, zwiększenia odporności na stres oraz wsparcia prawidłowych funkcji psychologicznych.

● Kwas foliowy wspomaga utrzymanie prawidłowych funkcji psychologicznych, w tym odporności na stres.
● Magnez oraz witamina B6 wspierają utrzymanie prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz wspomagają prawidłowe
funkcjonowanie układu nerwowego.
● Magnez, witamina B6 oraz kwas foliowy przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz pomagają w utrzymaniu
prawidłowych funkcji psychologicznych, także takich jak koncentracja i pamięć.

Magne-B6 Active przyjmuje się w celu suplementacji diety w poszczególne składniki preparatu, przede wszystkim magnezu. Niedobór
tego składnika wynika najczęściej z nieprawidłowo zbilansowanej diety, nadmiernego spożycia kawy lub herbaty, przewlekłego stresu,
chorób (np. depresja, nerwica, cukrzyca, choroby tarczycy, menopauza) lub stosowanych leków (niektóre leki moczopędne oraz wybrane
antybiotyki powodują wydalanie jonów magnezu z organizmu).

Magne-B6 Active spożywa się bez popijania.
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Granulki  Magne-B6 Active charakteryzują się cytrynowym smakiem.
Suplement diety nie zawiera dodatku cukru.

Składniki
Magne-B6 Active zawiera w swoim składzie: magnez (sole magnezowe kwasu cytrynowego), substancje wypełniające: ksylitol, maltitol
magnez (tlenek magnezu), kwas (kwas cytrynowy), regulator kwasowości: węglan wapnia, substancja zagęszczająca: sól sodowa
karboksymetylocelulozy, aromat, substancja słodząca: glikozydy stewiolowe, substancja przeciwzbrylująca: kwasy tłuszczowe, kwas
foliowy: kwas pteroilomonoglutaminowy, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny)

1 saszetka Magne-B6 Active zawiera następujące składniki odżywcze:

Magnez - 150 mg (40% RWS),
Witamina B6 - 0,7 mg(50% RWS),
Kwas foliowy - 100 µg (50% RWS).

RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

2 saszetki suplementu diety Magne-B6 Active przyczyniają się do uzupełnienia pełnego zapotrzebowania na witaminę B6 oraz kwas
foliowy.

Magne-B6 Active nie zawiera dodatku cukru.
Suplement diety Magne-B6 Active zawiera substancję słodzącą. Smak słodyczy gwarantują glikozydy stewiolowe, które są zawarte w
liściach stewii.

Masa netto
34 g (20 saszetek Magne-B6 Active)

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie stosować Magne-B6 Active u dzieci poniżej 6. roku życia.

Stosowanie
Dzieci od 6 do 13 lat: 1 saszetka dziennie
Dzieci powyżej 14 roku życia i dorośli: 2 saszetki dziennie
Zawartość saszetki wsypać bezpośrednio do ust, nie rozpuszczać w wodzie.

Przechowywanie
Magne-B6 Active należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła, w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Magne-B6 Active należy chronić przed światłem oraz wilgocią.

Producent
Wyprodukowano w Austrii:
Dla: Sanofi -Aventis Sp. z o.o.
Ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa

Ważne informacje
Produkt zawiera substancję słodzącą.

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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