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Olimp magmax b6 x 50 tabl powlekanych
 

Cena: 19,29 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Olimp Magmax B6 w postaci tabletek od Olimp Labs to preparat przeznaczony dla osób dorosłych. Na co jest Olimp
Magmax B6? Wskazaniem do stosowania tego suplementu diety jest uzupełnienie codziennej podaży magnezu oraz witaminy B6 i B2.
W składzie suplementu diety Olimp Magmax B6 znajduje się magnez w postaci cytrynianu. Taka forma magnezu charakteryzuje się
bardzo dobrą przyswajalnością, poza tym jest dobrze tolerowana przez organizm. Szczególnie suplementacja Olimp Magmax B6 jest
wskazana w przypadku osób, które odczuwają osłabienie, większą drażliwość i zmęczenie. Suplement diety może być też wskazany przy
objawach drgania powiek lub skurczów mięśniowych, poza tym jest rekomendowany osobom żyjącym w stresie oraz tym, którzy
poddani są większemu wysiłkowi fizycznemu bądź umysłowemu.

Składniki suplementu diety Olimp Magmax B6 wspomagają pracę mięśni i układu nerwowego, a przy tym wspierają metabolizm
energetyczny i przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia. Magnez jest pierwiastkiem wspomagającym pracę układu
nerwowego, który przyczynia się również do prawidłowego funkcjonowania mięśni. Dodatkowo ten pierwiastek przyczynia się do
zmniejszenia uczucia zmęczenia, wspomagając metabolizm energetyczny. Skład suplementu diety Olimp Magmax B6 został
wzbogacony witaminami z grupy B, a konkretnie witaminę B6 i witaminę B1. Wspomniane witaminy wspomagają również utrzymanie
odpowiedniego metabolizmu energetycznego. Witamina B6 jest składnikiem, który wspiera powstawanie erytrocytów i dodatkowo
wspomaga pracę układu immunologicznego.

W opakowaniu o masie netto 48 g znajduje się 50 tabletek powlekanych Olimp Magmax B6. W skład 1 tabletki powlekanej tego
suplementu diety wchodzi 687 mg cytrynianu magnezu, w tym 110 mg (29,3% RWS) magnezu, a także 2 mg (143% RWS) witaminy B6
oraz 1,1 mg (100% RWS) witaminy B1. W składzie suplementu diety Olimp Magmax B6 znajdują się również substancje pomocnicze.
Można zaliczyć do nich celulozę mikrokrystaliczną, skrobię ziemniaczaną oraz sole magnezowe kwasów tłuszczowych, alkohol
poliwinylowy, glikol polietylenowy i talk, a oprócz tego krzemian glinowo-potasowy i monooleinian polioksyetylenosorbitolu oraz
dwutlenek tytanu. Suplement diety Olimp Magmax B6 powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami producenta oraz w
rekomendowanych przez niego ilościach. Zalecane dawkowanie Olimp Magmax B6 to 1 tabletka przyjmowana 1–2 razy dziennie i nie
należy tych dawek przekraczać. Suplement diety powinien być przyjmowany po posiłku.
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Nie w każdym przypadku jest rekomendowana suplementacja Olimp Magmax B6. Przeciwwskazania obejmują nadwrażliwość pacjenta
na chociaż jeden ze składników produktu. Suplement diety Olimp Magmax B6 nie zastąpi zróżnicowanej zdrowej diety czy prowadzenia
zdrowego trybu życia, dlatego nie powinien być przez pacjenta traktowany jako ich zamiennik. Preparat nie może być przyjmowany w
dawkach większych od wskazanych. Istotny jest również sposób przechowywania suplementu diety. Należy zabezpieczyć go w taki
sposób, aby był niewidoczny i niedostępny dla najmłodszych.

Składniki
sól magnezowa kwasu cytrynowego (cytrynian magnezu), substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna, skrobia ziemniaczana,
substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych, chlorowodorek pirydoksyny – wit. B6, chlorowodorek tiaminy –
wit. B1;substancje glazurujące - alkohol poliwinylowy, glikol polietylenowy, talk, krzemian glinowo-potasowy, monooleinian
polioksyetylenosorbitolu, barwnik - dwutlenek tytanu.

Zawartość w 1 tabletce

Cytrynian magnezu, w tym - 687 mg*
Magnez - 110 mg (29,3% RWS)
Witamina B6 - 2 mg (143% RWS)
Witamina B1 - 1,1 mg (100% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
Masa netto 50 tabletek: 48g
Masa netto 1 tabletki: 960 mg

Charakterystyka
MagMAX B6™ to suplement diety zawierający dużą dawkę magnezu w postaci cytrynianu, będącego dobrze przyswajalnym i
tolerowanym źródłem tego pierwiastka.

Preparat przeznaczony: jako suplement diety ułatwiający pokrycie zapotrzebowania organizmu na magnez, w szczególności dla
osób odczuwających osłabienie, zmęczenie oraz wzmożoną drażliwość, drganie powiek, skurcze mięśniowe, żyjących w stresie,
poddanych zwiększonemu wysiłkowi umysłowemu i/ lub fizycznemu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 tabletka 1-2 razy dziennie po posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.
Nagawczyna 109 c
39-200 Dębica

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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