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Magnez + vit.B6 x 60 tabl (Polski Lek)
 

Cena: 7,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent POLSKI LEK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Magnez + vit.B6 x 60 tabl. w postaci tabletek, które są łatwe do połknięcia, jest produktem dostarczającym do
organizmu magnez (wyróżniający się wysokim stopniem wchłanialności). Suplement dostarcza także witaminę B6, która przyczynia się
do lepszego wchłaniania magnezu z przewodu pokarmowego i jednocześnie redukcji jego wydalania z organizmu wraz z moczem.
Produkt powinien stanowić uzupełnienie diety bogatej m.in. w orzechy, kasze, kakao i zielone warzywa oraz inne pokarmy zawierające
wyżej wspomniane składniki.

Na co jest Magnez + vit.B6 x 60 tabl. (Polski Lek)? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie codziennej podaży
magnezu oraz witaminy B6. Produkt jest szczególnie wskazany przy niedoborach magnezu oraz witaminy B6, która ułatwia jego
wchłanianie. Może być też stosowany w celu przeciwdziałania wspomnianym niedoborom. Polecany jest pacjentom żyjącym w stresie,
aktywnym fizycznie czy też pracującym intensywnie umysłowo lub fizycznie. Suplement diety przyczynia się do łagodzenia dolegliwości
związanych z niedoborami magnezu i wit. B6. Może być zatem pomocny w przypadku problemów z koncentracją i skurczami mięśni, a
także w przypadku drżenia powiek oraz osłabienia i znużenia, a dodatkowo uczucia zmęczenia. Funkcją Magnez + vit.B6 x 60 tabl.
(Polski Lek) jest też przyczynianie się do utrzymania zdrowych zębów, mięśni i kości, a także mięśnia sercowego. Działanie Magnez +
vit.B6 x 60 tabl. (Polski Lek) jest też związane ze wspomaganiem pracy układu nerwowego.

W opakowaniu znajduje się 60 tabletek Magnez + vit.B6 (Polski Lek). W skład 1 tabletki suplementu diety wchodzi 56,25 mg (15% RWS)
magnezu oraz 1,4 mg (100% RWS) witaminy B6. Dodatkowo w składzie suplementu diety Magnez + vit.B6 x 60 tabl. (Polski
Lek) można znaleźć składniki pomocnicze, czyli celulozę, sorbitol i talk, a także stearynian magnezu oraz poliwinylopirolidon. Suplement
diety powinien być przyjmowany według zaleceń producenta i we wskazanych przez niego dawkach. Należy przyjmować 1 tabletkę
dziennie i nie należy tej dawki modyfikować. Jedno opakowanie przyjmowanego zgodnie z zaleceniami producenta suplementu diety
powinno wystarczyć na około 2 miesiące suplementacji.

Suplement diety Magnez + vit.B6 x 60 tabl. (Polski Lek) ma pewne przeciwwskazania do stosowania, więc nie wszyscy pacjenci
powinni go przyjmować. Suplementacja jest przeciwwskazana w przypadku tych pacjentów, którzy są nadwrażliwi na choć jeden ze
składników produktu. W przypadku pojawienia się objawów nadwrażliwości po zastosowaniu suplementu należy zaprzestać jego
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dalszego korzystania i zasięgnąć porady lekarza. Suplementu diety Magnez + vit.B6 x 60 tabl. (Polski Lek) nie można traktować jako
zamiennika zdrowej, prawidłowo zbilansowanej diety czy też zdrowego trybu życia. Produkt nie może być też przyjmowany w dawkach
przekraczających zalecane. Istotny jest też sposób przechowywania suplementu diety, w tym jego zabezpieczenie, aby nie był widoczny
i dostępny dla dzieci. Suplement diety Magnez + vit.B6 x 60 tabl. (Polski Lek) należy przechowywać w temperaturze pokojowej, chroniąc
go przed światłem i wilgocią.

Składniki
węglan magnezu; substancje wypełniające: celuloza, sorbitol; substancje przeciwzbrylające: talk, stearynian magnezu,
poliwinylopirolidon; witamina B6

1 tabletka zawiera:
Magnez - 56,25 mg (15% RWS)
Witamina B6 - 1,4 mg (100 % RWS)
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość: 60 tabletek po 0,3 g
Masa netto: 18 g

Charakterystyka
Magnez + vit.B6 to suplement diety, stosowany w ramach przeciwdziałania niedoborom magnezu lub łagodzenia dolegliwości
wynikających z niedostatecznej ilości magnezu i witaminy B6 w organizmie. Magnez + vit. B6 występuje w formie tabletek, łatwych do
połknięcia.

Magnez jest makroelementem potrzebnym do prawidłowego funkcjonowania całego organizmu. Bierze udział w bardzo wielu procesach
biochemicznych, dlatego jego obecność w odpowiedniej ilości jest tak kluczowa dla zachowania zdrowia. Magnez + vit. B6 dostarcza do
organizmu magnez o wysokim stopniu wchłanialności. Ponadto, jedną z funkcji zawartej w preparacie witaminy B6 jest ułatwianie
wchłaniania magnezu z przewodu pokarmowego i ograniczanie jego wydalania z moczem.

Magnez + vit. B6 jest preparatem przeznaczonym do stosowania w celu zapobiegania niedoborom magnezu. Głównym źródłem tego
makroelementu jest dieta, dlatego zaleca się spożywanie orzechów, zielonych warzyw, kasz i pełnych zbóż, czy nawet kakao. Jednak
bardzo często dieta nie dostarcza wystarczających ilości magnezu, szczególnie osobom ze zwiększonym zapotrzebowaniem na ten
pierwiastek. Wtedy potrzebna jest suplementacja i preparaty, takie jak Magnez + vit. B6. Zwiększone zapotrzebowanie na magnez mają
między innymi kobiety w ciąży i karmiące piersią, osoby żyjące w stresie, uprawiające sport, czy intensywnie pracujące (zarówno
umysłowo, jak i fizycznie).

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zaleca się spożywać 1 tabletkę dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 250C, w sposób niedostępny 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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