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Magsolvit B6 płyn 150 ml (smak truskawkowy)
 

Cena: 15,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Płyny doustne

Producent GALENUS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancja zagęszczająca – sorbitol, woda, magnez (glukonian magnezu, mleczan magnezu), sekwestrant - cytrynian sodu, substancja
konserwująca - sorbinian potasu, regulator kwasowości - kwas cytrynowy, aromat truskawkowy, witamina B6 (chlorowodorek
pirydoksyny).

7,5 ml zawiera:

Magnez - 73 mg (19% RWS)
Witamina B6 - 2,1 mg (150% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Objętość netto: 150 ml

Charakterystyka
Magnez:

przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia
pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej
przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
pomaga w prawidłowej syntezie białka
pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych
pomaga w utrzymaniu zdrowych kości
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pomaga w utrzymaniu zdrowych zębów
odgrywa rolę w procesie podziału komórek

Witamina B6

pomaga w prawidłowej syntezie cysteiny
przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego
pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Suplement diety Magsolvit B6 nie powinien być stosowany przez osoby
przewlekle chore, przyjmujące leki, kobiety w ciąży i karmiące, bez uprzedniego skonsultowania stosowania produktu z lekarzem.

Stosowanie
Produkt zalecany do stosowania u dzieci powyżej 4 roku życia oraz u osób dorosłych. Przy pomocy miarki należy odmierzyć zalecaną
porcję płynu i spożywać zgodnie z poniższą instrukcją:
Dzieci w wieku 4 -7 lat: 5 ml płynu rano i 2,5 ml płynu wieczorem.
Dzieci od 8 lat i osoby dorosłe 5 ml płynu rano i 5 ml płynu wieczorem.
Produkt należy spożywać po posiłkach. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Spożycie w nadmiernych ilościach
może mieć efekt przeczyszczający

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w zamkniętym opakowaniu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić od światła. Po
otwarciu butelki produkt należy spożyć w ciągu 30 dni. Jeżeli widoczne są kryształki wytrącone z roztworu należy przerwać stosowanie
produktu.

Producent
Farmaceutyczno-Chemiczna Spółdzielnia Pracy “GALENUS”
ul. Hutnicza 8, 03-791 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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