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Magnez skurcz x 50 tabl
 

Cena: 13,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 tabl

Postać Tabletki

Producent POLSKI LEK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Magnez Skurcz w postaci tabletek jest produktem witaminowo-mineralnym od Polski Lek, który stosować można w
stanach niedoborów lub w celu przeciwdziałania tym niedoborom, które odbijają się między innymi na funkcjonowaniu mięśni i układu
nerwowego, a także na samopoczuciu. Na co jest Magnez Skurcz? Wskazaniem do stosowania suplementu jest uzupełnienie zdrowej
diety w magnez, potas oraz witaminę B6. Potas wspomaga funkcjonowanie mięśni oraz pracę układu nerwowego. Witamina B6 również
wspiera pracę układu nerwowego. Magnez natomiast wspiera utrzymanie funkcji psychologicznych, a oprócz tego wspomaga pracę
mięśni i przyczynia się do redukcji zmęczenia oraz uczucia znużenia.

W opakowaniu o masie netto 50 g znajduje się 50 tabletek Magnez Skurcz. W skład 2 tabletek suplementu diety wchodzi 100 mg
magnezu (27% RWS), 300 mg potasu (15% RWS) oraz 1,4 mg witaminy B6 (100%). Formułę suplementu diety Magnez Skurcz
uzupełniają składniki pomocnicze, czyli celuloza mikrokrystaliczna i sorbitol, a także glikol polietylenowy oraz poliwinylopirolidon. W
produkcie mogą znajdować się śladowe ilości laktozy (z mleka), co może być istotne dla osób z nietolerancjami pokarmowymi.
Rekomendowane przez producenta dawkowanie Magnez Skurcz powinno być przestrzegane – pacjent nie powinien przekraczać
wskazanej dawki suplementu diety. Zaleca się stosowanie 2 tabletek Magnez Skurcz dziennie.

Suplement diety Magnez Skurcz nie może być stosowany przez każdego. Przeciwwskazania obejmują nadwrażliwość na jego składniki
czynne lub pomocnicze. Suplement diety Magnez Skurcz nie może być też traktowany jako zamiennik zdrowej diety i zdrowego trybu
życia – może być ich uzupełnieniem, ale nie może stanowić ich substytutu. Produkt wymaga bezpiecznego przechowywania w
temperaturze pokojowej i zabezpieczenia przed wilgocią i światłem – najlepiej przechowywać go w opakowaniu oryginalnym, w
szczelnie zamkniętej tubie. Wyrób wymaga poza tym takiego zabezpieczenia, aby był niewidoczny i niedostępny dla dzieci.

Składniki
substancje wypełniające: celuloza mikrokrystaliczna, sorbitol; chlorek potasu; węglan magnezu; substancje przeciwzbrylające: glikol
polietylenowy, poliwinylopirolidon; chlorowodorek pirydoksyny.
Zawartość witamin i składników mineralnych w zalecanej dziennej porcji (% realizacji zalecanego dziennego spożycia): 
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magnez - 100 mg (27%)
potas - 300 mg (15%)
witamina B6 - 1,4 mg (100%)

Masa netto
Zawartość: 50 tabletek po 1 g
Masa netto: 50 g

Charakterystyka

Witamina B6 – wspomaga funkcjonowanie układu nerwowego.
Magnez – zmniejsza zmęczenie, bierze udział w prawidłowym przebiegu funkcji psychologicznych.
Potas – utrzymuje prawidłowe funkcjonowanie nerwów i mięśni.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zaleca się przyjmować 2 tabletki dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w szczelnie zamkniętej tubie, w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 250C, w miejscu niedostępnym dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.

Producent
"Polski Lek" S.A., ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice

Ważne informacje
Produkt może zawierać śladowe ilości laktozy (z mleka).

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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