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Mag-Vitum B6, CYTRYNIAN MAGNEZU, 60 tabletek
 

Cena: 11,50 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Mag -Vitum B6, CYTRYNIAN MAGNEZU, 60 tabletek
suplement diety

Preparat zawierający 100 mg magnezu w formie cytrynianu magnezu oraz 2 mg witaminy B6 na tabletkę. Polecany jest osobom
dorosłym w celu uzupełnienia diety w magnez i witaminę B6.

Magnez i witamina B6 przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia.

Ponadto magnez pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej, a witamina B6 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu
nerwowego oraz w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.

Zastosowanie: preparat polecany jest osobom dorosłym w celu uzupełniania diety w magnez i witaminę B6. Polecany jest szczególnie
osobom aktywnym, uprawiającym sport, intensywnie pracującym i uczącym się.

Zalecane spożycie: dorośli – od 1 do 2 tabletek dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy
diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga
zróżnicowanego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.

Składniki: sole magnezowe kwasu cytrynowego (cytrynian magnezu – magnez), substancja wiążąca: sorbitole, substancja
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, chlorowodorek pirydoksyny
(witamina B6), aromaty, substancja słodząca: sukraloza, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu.

Dzienna porcja:
1 tabletka lub 2 tabletki

Magnez

100 mg 27% RWS lub 200 mg 54% RWS
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Witamina B6

2 mg 143% RWS lub 4 mg 286% RWS

Przechowywanie: przechowywać w temp. pokojowej, w suchym i ciemnym miejscu. Suplementy diety powinny być przechowywane w
sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent:
Oleofarm
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