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Magnefar B6 x 100 tabl
 

Cena: 30,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 100 tabl

Postać Tabletki

Producent BIOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

Magnesii hydroaspartas, Pyridoxini
hydrochloridum

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Magnefar B6 w postaci tabletek od Biofarm jest produktem zawierającym w składzie wysoko przyswajalny magnez
oraz dodatkowo witaminę B6 w dostosowanej do zapotrzebowania organizmu dawce. Produkt przeznaczony jest dla pacjentów
dorosłych i należy stosować go zgodnie z zaleceniami producenta.

Na co jest Magnefar B6? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest wzbogacenie codziennych posiłków w dawkę wysoko
przyswajalnego magnezu oraz w witaminę B6. Produkt może być pomocny przy objawach wskazujących na niedobór magnezu lub przy
trybie życia, który sprzyja niedoborom. Szczególnie pomocny może być u osób zestresowanych i przemęczonych, a także zmagającym
się ze skurczami lub drganiem powieki czy z wahaniami nastroju. Składniki zawarte w suplemencie diety Magnefar B6
wspomagają pracę układu nerwowego oraz utrzymanie właściwych funkcji psychologicznych. Magnez i witamina B6 przyczyniają się
też do zmniejszenia uczucia znużenia i zmęczenia. Magnez wspiera pracę mięśni oraz przyczynia się do utrzymania równowagi
elektrolitowej organizmu. Witamina B6 natomiast wspomaga produkcję erytrocytów, a oprócz tego wspiera pracę układu
odpornościowego.

W opakowaniu o masie netto 66,1 g znajduje się 100 tabletek Magnefar B6. W skład 2 tabletek suplementu diety wchodzi 100 mg
(26,7% RWS) magnezu oraz 5,0 mg (357% RWS) witaminy B6. W 4 tabletkach Magnefar B6 znajduje się zatem 200 mg (53,3% RWS)
magnezu oraz 10,0 mg (714% RWS) witaminy B6. Każda tabletka suplementu diety Magnefar B6 zawiera w swojej składzie również
składniki pomocnicze. Jest to celuloza mikrokrystaliczna, alkohol poliwinylowy oraz dwutlenek tytanu, a poza tym glikol polietylenowy,
talk oraz sole magnezowe kwasów tłuszczowych, poliwinylopolipirolidon i dwutlenek krzemu. Suplement diety Magnefar B6 należy
stosować w sposób prawidłowy, czyli przestrzegając zaleceń producenta, co do jego właściwego dawkowania. Rekomenduje się
przyjmowanie 2 tabletek Magnefar B6 w częstotliwości 2 razy dziennie. Tabletki powinny być przyjmowane po posiłku i należy popijać je
odpowiednią ilością wody. Nie należy przyjmować dawek jednorazowych i dobowych większych od wskazanych przez producenta.
Jedno opakowanie prawidłowo stosowanego suplementu diety powinno wystarczyć na 25 dni suplementacji.

Nie każdy pacjent powinien suplementować Magnefar B6. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na choć jeden ze składników
tabletek, w tym składniki czynne lub pomocnicze. Jeśli pacjentka spodziewa się dziecka lub karmi piersią, powinna natomiast
skonsultować się z lekarzem w kwestii ewentualnej możliwości suplementacji Magnefar B6.
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Tabletki Magnefar B6 są suplementem diety i wyłącznie w ten sposób należy je traktować. Nie powinny być zatem traktowane jako
zamiennik zdrowej diety czy zdrowego trybu życia. Suplementu Magnefar B6 nie należy przyjmować w dawkach większych od
wskazanych. Tabletki wymagają również bezpiecznego przechowywania poza zasięgiem dzieci. Najlepiej przechowywać je w
opakowaniu oryginalnym, zabezpieczając przed temperaturą przekraczającą 25°C.

Składniki
Sole magnezowe kwasu cytrynowego (magnez), substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna, otoczka o składzie (alkohol
poliwinylowy, dwutlenek tytanu, glikol polietylenowy, talk), substancje przeciwzbrylające – sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
poliwinylopolipirolidon, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), substancja przeciwzbrylająca – dwutlenek krzemu

Dwie tabletki zawierają:

Magnez - 100 mg (26,7% RWS)
Witamina B6 - 5 mg (357% RWS)

Cztery tabletki zawierają:

Magnez - 200,0 mg (53,3% RWS)
Witamina B6 - 10,0 mg (714% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
100 tabletek
zawartość netto opakowania: 66,1 g

Charakterystyka
Magnez i witamina B6 zawarte w Magnefar® B6 :

pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego,
przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia,
pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych,
pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni (magnez),
pomagają w utrzymaniu równowagi elektrolitowej (magnez).

Witamina B6 dodatkowo pomaga w:

prawidłowej produkcji czerwonych krwinek,
prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

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

Stosowanie
Zalecane dzienne spożycie to: 2 razy po 2 tabletki dziennie. Suplement diety spożywać po posiłku, popijając wodą.

Przechowywanie
Suplement diety powinien być przechowywany w temperaturze pokojowej, poniżej 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
BIOFARM Sp. z o.o.
ul. Wałbrzyska 13
60-198 Poznań

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
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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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