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RZ Magnesive B6 x 50 tabl.
 

Cena: 8,46 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 tabl.

Postać tabl.

Producent SILESIAN PHARMA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki:
magnez (mleczan magnezu, substancja wiążąca: poliwinylopirolidon), substancja wypełniająca: celuloza (celuloza mikrokrystaliczna),
substancja wiążąca: poliwinylopirolidon, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu),
substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), stabilizator: poliwinylopolipirolidon

2 tabletki zawierają:
• Magnez - 102 mg (27,2% ZDS)
• Witamina B6 - 4 mg (285,7% ZDS)

ZDS – zalecane dzienne spożycie

Charakterystyka:
Dla młodzieży i osób dorosłych.
• Magnez i witamina B6 przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu
układu nerwowego oraz w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.
• Magnez pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.
• Witamina B6 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek.
• Zawarty w produkcie magnez występuje w postaci soli organicznej, która należy do dobrze przyswajalnych związków

Stosowanie:
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 2 tabletki dziennie, najlepiej podczas lub po posiłku. Tabletkę należy popić wodą.

Przeciwwskazania:
Nie należy stosować w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na którykolwiek ze składników produktu. Kobiety w ciąży i karmiące
piersią przed zastosowaniem produktu powinny skonsultować się z lekarzem. Nie stosować u osób z niewydolnością nerek.
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Przechowywanie:
Produkt przechowywać w temperaturze poniżej 25oC. Chronić przed światłem i wilgocią. Suplementy diety powinny być przechowywane
w sposób niedostępny dla małych dzieci.

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.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekasalutis.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

