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Magne-B6 Skurcz x 30 tabl powlekanych
 

Cena: 20,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent SANOFI-AVENTIS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
magnez (cytrynian magnezu), potas (cytrynian potasu), substancje wypełniające: celuloza mikrokrystaliczna, poliwinylopolipirolidon, sól
sodowa karboksymetylocelulozy usieciowiona, hydroksypropyloceluloza, substancje glazurujące:hydroksypropyloceluloza, polidekstroza,
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).

3 tabletki zawierają:

Potas - 300 mg (15% RWS)
Magnez - 150 mg (40% RWS)
Witamina E - 12 mg (100% RWS)
Witamina B6 - 1,4 mg (100% RWS)
Witamina B1 - 1,1 mg (100% RWS)
Witamina D - 5 mcg (100% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość: 30 tabletek powlekanych (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Magne- B6 Skurcz to kompozycja witamin i minerałów:

Magnez wpływa na pracę mięśni i utrzymanie prawidłowego metabolizmu energetycznego. Wspomaga zachowanie równowagi
elektrolitowej oraz przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Potas i witamina D przyczyniają się do prawidłowej pracy mięśni
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Witamina B1 wpływa na właściwe funkcjonowanie serca
Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym
Witamina B6 jest potrzebna do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Kobiety w ciąży powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem
suplementu.

Stosowanie
3 tabletki dziennie.

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

Producent
Wyprodukowano w Polsce:
Dla: Sanofi -Aventis 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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