
 
E-PANACEUM

ASNYKA 6C / 7, WIELICZKA
+48 12 444 52 72

 

 

Doppelherz aktiv Magnez-B6 Forte 30 tabl.
 

Cena: 11,90 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Doppelherz Aktiv, Magnez-B6 Forte 400mg, 30 tabletek

Zapewnienie odpowiedniej ilości magnezu w diecie jest niezbędne dla prawidłowej pracy układu nerwowego, redukcji zmęczenia i
skutków stresu oraz prawidłowej kurczliwości mięśni. Ma to szczególne znaczenie przy intensywnej pracy umysłowej oraz przy wysiłku
fizycznym. Magnez pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych, odpowaida za prawidłową synteze białka w
organizmie. Witaminy z grupy B (B1, B6, B12, B9/ kwas foliowy) wspomagają funkcje poznawcze (koncentrację umysłową, kojarzenie,
zapamiętywanie).

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: zwykle zaleca się stosowanie połowy tabletki dziennie po posiłku, popijając obficie. W razie potrzeby można
stosować jedną tabletkę dziennie. Nie stosować na czczo.

Składniki: tlenek magnezu (Mg), wypełniacz: celuloza mikrokrystaliczna, stabilizator: guma celulozowa usieciowana, substancja
przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja wypełniająca: celuloza sproszkowana, stabilizator: mono- i diglicerydy kwasów
tłuszczowych, substancja zagęszczająca: hydroksypropylometyloceluloza, barwnik: dwutlenek tytanu, emulgator: sole wapniowe
kwasów tłuszczowych ( stearynian wapnia), substancja glazurująca: szelak, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), monoazotan
tiaminy (witamina B1), cyjanokobalamina (witamina B12), maltodekstryna z kukurydzy, substancja przeciwzbyrlająca: talk, olej z oliwek,
emulgator: polisorbat 80, kwas foliowy (witamina B9).

1/2 tabletki zawiera: magnez 200mg (54%)*, witamina B6 0,7mg (50%), witamina B1 0,55mg (50%)* , witamina B12 1,25mcg (50%)*,
kwas foliowy (witamina B9) 150mcg (75%)*.

1 tabletka zawiera: magnez 400mg (107%)*, witamina B6 1,4mg (100%), witamina B1 1,1mg (100%)* , witamina B12 2,5mcg (100%)*,
kwas foliowy (witamina B9) 300mcg (150%)*.
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*RWS-referencyjna wartość spożycia.

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Suplement diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25 stopni Celsjusza), w suchym miejscu.
Nie zawiera laktozy ani glutenu.
Preparat może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę.

Producent:
Queisser Pharma,
Schleswiger Strasse 74,
24941 Flensburg,
Germany.
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