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Magne-B6 Max x 50 tabl powlekanych
 

Cena: 21,48 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent OPELLA HEALTHCARE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Magne-B6 Max w postaci tabletek powlekanych jest produktem z wysoce przyswajalnym magnezem oraz witaminą
B6. Suplement diety od Sanofi-Aventis jest przeznaczony dla pacjentów dorosłych oraz młodzieży od 12. roku życia. Tabletki powlekane
są łatwe do połknięcia, dzięki czemu ich codzienna suplementacja nie stanowi problemu.

Na co jest Magne-B6 Max? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie codziennej podaży magnezu oraz witaminy
B6. Produkt szczególnie polecany jest pacjentom aktywnym oraz żyjącym w pośpiechu. Wskazany jest w celu uzupełnienia niedoborów
magnezu oraz witaminy B6. Zawiera magnez w postaci cytrynianu magnezu, a dodatkowo jego wchłanianie z przewodu pokarmowego
wspiera dodatek witaminy B6. Produkt może być pomocny w przypadku drgania powiek i skurczów mięśni, a także przy uczuciu
znużenia i zmęczenia – również tym długotrwałym. Zawarty w suplemencie diety magnez przyczynia się do redukcji uczucia zmęczenia
oraz znużenia, a oprócz tego wspomaga utrzymanie odpowiednich funkcji psychologicznych, a dodatkowo przyczynia się do
zwiększenia odporności na stres i wspomaga procesy poznawcze. Funkcją Magne-B6 Max jest też wspieranie pracy układu nerwowego,
a także wspomaganie funkcjonowania układu odpornościowego. Działanie Magne-B6 Max polega również na przyczynianiu się do
prawidłowej pracy mięśni.

W opakowaniu o masie netto 39,85 g znajduje się 50 tabletek powlekanych Magne-B6 Max. W skład 1 tabletki suplementu diety wchodzi
100 mg magnezu oraz 2 mg witaminy B6, a oprócz tego składniki pomocnicze. Odpowiednio w 2 tabletkach suplementu diety znajduje
się 200 mg (53% RWS) magnezu oraz 4 mg (286% RWS) witaminy B6. Do składników pomocniczych suplementu diety Magne-B6 Max
można zaliczyć celulozę mikrokrystaliczną oraz sól sodową karboksymetylocelulozy usieciowaną, a także sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, hydroksypropylometylocelulozę, polidekstrozę, talk oraz dwutlenek tytanu. Suplement diety Magne-B6 Max należy
stosować zgodnie ze wskazaniami producenta oraz w zalecanych przez niego dawkach. Rekomendowane dawkowanie Magne-B6 Max
to 1–2 tabletki na dobę. Tabletki należy połykać w całości i popijać wodą. Nie powinno się przyjmować większej dawki niż
rekomendowana.

Suplement diety Magne-B6 Max ma przeciwwskazania, więc nie każdy pacjent powinien go przyjmować. Produkt jest przeciwwskazany
w przypadku nadwrażliwości na choć jeden z jego składników. W przypadku pojawienia się u pacjenta objawów nadwrażliwości po
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zastosowaniu suplementu diety Magne-B6 Max należy odstawić produkt i skonsultować się z lekarzem.

Suplementu diety Magne-B6 Max nie należy traktować jako zamiennika zdrowej diety i zdrowego trybu życia, ponieważ nie może ich
zastąpić. Nie należy też przyjmować większych dawek produktu niż wskazane w ulotce. Istotne jest również bezpieczne
przechowywanie suplementu diety Magne-B6 Max, w tym zabezpieczenie tabletek powlekanych w takich sposób, aby nie były widoczne i
dostępne dla dzieci. Produkt najlepiej przechowywać w temperaturze pokojowej.

Składniki
Magnez (cytrynian trójmagnezowy), substancje wypełniające: celuloza mikrokrystaliczna, sól sodowa karboksymetylocelulozy
usieciowana, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancje glazurujące:
hydroksypropylometyloceluloza, polidekstroza, talk, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), barwnik: dwutlenek tytanu.

Zawartość w 2 tabletkach:
Magnez 200 mg (53% RWS)
Witamina B6 4 mg (286% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Masa netto: 39,85 g
Zawartość w opakowaniu: 50 tabletek powlekanych

Charakterystyka
Magne-B6 Max przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia, wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego oraz mięśni.
Przyczynia się do niwelowania uciążliwych skurczów mięśni, czy drgania powiek. Preparat Magne-B6 Max wspomaga psychofizyczną
wydolność organizmu. Stosuje się go w ramach uzupełniania niedoborów magnezu oraz suplementacji tego pierwiastka w czasie
zwiększonego zapotrzebowania.

Magne-B6 Max — dlaczego magnez łączy się z witaminą B6?
Połączenie w suplemencie diety Magne-B6 Max magnezu z witaminą B6 wpływa na jeszcze lepsze wchłanianie tego pierwiastka z
układu pokarmowego.

Dlaczego to takie istotne?
Magnez jest niezwykle istotnym makroelementem, uczestniczącym w wielu procesach biochemicznych organizmu. Wpływa między
innymi na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, w tym mózgu, jak również na przewodnictwo i działanie mięśni (w tym serca).
Niestety, stres, spożywanie alkoholu, dieta uboga w wartości odżywcze i wiele innych czynników wpływa na tak często występujące
niedobory magnezu. Dodatkowo należy pamiętać, że choćby aktywność fizyczna, tak konieczna do zachowania dobrej kondycji
organizmu, stanowi sytuację większego zapotrzebowania na ten pierwiastek. Aby uzupełnić ilość magnezu w organizmie, należy przede
wszystkim stosować wartościową, zróżnicowaną dietę oraz zadbać o jej suplementację w postaci preparatu takiego jak Magne-B6 Max.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dorośli: 1-2 tabletki dziennie

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

Producent
Opella Healthcare Poland Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa

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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