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Doppelherz aktiv Magnez-B6 Forte 400 tabl.
 

Cena: 10,36 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Najwyższa dawka*
400 mg jonów Mg
w jednej tabletce!
+ wit. B6+B1
+ wit. B9+B12
       
Zastosowanie: 

Preparat może być stosowany w okresie intensywnej pracy umysłowej i stresu, w stanach
wyczerpania oraz dla wspomagania pracy mięśni.

Magnez i witamina B6:
•    wspomagają pracę umysłową
•    redukują skutki zmęczenia
•    wpływają na kurczliwość mięśni (magnez).
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Działanie:

Zapewnienie odpowiedniej ilości magnezu 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 uczestniczy m.in.
w przekazywaniu impulsów nerwowych, wytwarzaniu energii w organizmie i syntezie białek. Magnez
wpływa również na zachowanie równowagi elektrolitów po intensywnym wysiłku fizycznym (w wyniku
pocenia) oraz mineralizację kości.

Przemęczenie, stres, intensywny wysiłek fizyczny i umysłowy, stosowanie używek (kawy, alkoholu)
zwiększają zapotrzebowanie organizmu na magnez. Jednocześnie niezrównoważona dieta oparta o
wysokoprzetworzoną żywność i niskozmineralizowaną wodę może nie dostarczać odpowiedniej dawki
magnezu. W celu zapewnienia odpowiedniej podaży magnezu zaleca się spożywanie pełnoziarnistych
produktów zbożowych (w tym mąki i pieczywa), świeżych warzyw oraz wody średnio-  i
wysokozmineralizowanej.

Witaminy z grupy B (B1, B6, B12, B9/ kwas foliowy) wspomagają  funkcje poznawcze (koncentrację
umysłową, kojarzenie, zapamiętywanie),  co stanowi  warunek prawidłowej pracy mózgu. Wit. B6, B12,
B9 dodatkowo redukują skutki zmęczenia układu nerwowego.

Jedna tabletka preparatu dostarcza aż 400 mg jonów magnezu.
Preparat zalecany jako suplement diety dla młodzieży i osób dorosłych.

*najwyższa dawka na rynku suplementów magnezu w tabletkach i kapsułkach (wg IMS Health 02/2013)

 

Skład: 

tlenek magnezu (źródło magnezu), celuloza mikrokrystaliczna (wypełniacz),  guma celulozowa
usieciowana (stabilizator),  dwutenek krzemu (subst. przeciwzbrylająca), celuloza sproszkowana
(wypełniacz), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych (stabilizator), hydroksypropylometyloceluloza
(zagęstnik), dwutlenek tytanu (barwnik), stearynian wapnia (emulgator), szelak (subst. glazurująca),
chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6), monoazotan tiaminy (wit. B1), cyjanokobalamina (wit. B12),
maltodekstryna (nośnik), talk (subst. przeciwzbrylająca), olej z oliwek, Polysorbat 80 (emulgator), kwas
foliowy (wit. B9).
Masa 1 tabletki: 1,03 g. Wart. energetyczna 1 tabletki: 0,2 kcal/ 0,8 kJ.

Informacja dla chorych na cukrzycę: nie zawiera cukru.

Dzienną porcję stanowi:

Zawarto?? ½ tabletki 1 tabletka
 Ilo?? % ZDS* Ilo?? % ZDS*
Magnez 200mg 54% 400mg 107%
Witamina B6 0,7mg 50% 1,4mg 100%
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Witamina B1 0,55mg 50% 1,1mg 100%
Witamina B12 1,25 ?g 50% 2,5 ?g 100%
Kwas foliowy (wit.
B9)

150 ?g 75% 300 ?g 150%

* % zalecanego dziennego spożycia

Sposób użycia: 

Zwykle zaleca się stosowanie połowy tabletki dziennie po posiłku, popijając odpowiednią ilością płynu.
W razie potrzeby można stosować jedną tabletkę dziennie. Nie stosować na czczo.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej. Zaleca się przestrzeganie zdrowego trybu życia, w
tym stosowanie zróżnicowanej i zrównoważonej diety. Suplementy diety nie mogą być stosowane w
zastępstwie zróżnicowanej diety. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, w
temperaturze do 25oC.

 

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania,
dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i
przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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