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Magleq B6 Skurcz 50 tabletek
 

cena: 14,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka 51 mg + 5 mg

Opakowanie 50 tabletek

Postać Tabletki

Producent LEKAM

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

Magnesii lactas + pirydoxinum

Zastosowanie Magnez

Opis produktu
 

Skład

Składnik

Zawartość w 1 tabletce:

Magnez - 75 mg

Potas - 150 mg

Witamina E - 6 mg

Cynk - 5 mg

Witamina B6 - 0, 7 mg

Witamina B1 - 0,65 mg

Witamina D - 2,5 mcg

Witamina B12 - 1,25 mcg

Skład: magnez (cytrynian magnezu), potas (cytrynian potasu), substancje wypełniające - celuloza, hydrofcsypropylome-tyloceluloza,
maltodekstryna, substancja przeciwzbry-lająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja wypełniająca - sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowana, witamina E (octan DL-aifa-tokoferylu), cynk (tlenek cynku), witamina Bt (chlorowodorek
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 pirydoksyny), witamina B, (chlorowodorek tiaminy), witamina D (cholekalcyferol), witamina B,2 (cyjanokobalamina).

Sposób przechowywania
25°C

Sposób użycia

Doustnie. 1 tabletka 2 razy dziennie, najlepiej po posiłku, popijając dużą ilością wody.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: LEK-AM SP. Z O.O.

Pozwolenie: GIS 04/16

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na Którykolwiek ze składników preparatu.

Nie zaleca się stosowania preparatu kobietom w ciąży i karmiącym piersią.

Uwagi do stosowania

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.

Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Ostrzeżenia:

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 jak 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.
 

Parametry

Wybierz moc 50 mg (0,00 PLN)
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