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OLIMP MAGMAX B6 20 tabletek musujących o smaku
pomarańczowym
 

Cena: 13,50 PLN

Opis słownikowy

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

OLIMP MAGMAX B6 20 tabletek musujących o smaku pomarańczowym

 

Wskazania

MAGMAX B6 tabletki musujące to suplement diety ułatwiający pokrycie zapotrzebowania organizmu na magnez – pierwiastek
sprzyjający właściwej pracy mięśni, układu nerwowego; w szczególności dla osób odczuwających osłabienie, przemęczenie oraz
wzmożoną drażliwość, żyjących w stresie, poddanych zwiększonemu wysiłkowi umysłowemu i/ lub fizycznemu.  

Działanie

MagMAX B6® zawiera kompozycję wysokiej dawki magnezu w postaci cytrynianu, będącego dobrze przyswajalnym źródłem tego
pierwiastka; oraz witamin B6 i B1Magnez jak również zawarte w preparacie witaminy B6, B1 pomagają w utrzymaniu prawidłowego
funkcjonowania układu nerwowego i funkcji psychologicznych. Dodatkowo magnez, a także witamina B6 wpływają na zmniejszenie
uczucia zmęczenia i znużenia. Zawarte w preparacie witaminy B6 i B1 (tiamina), podobnie jak magnez, uczestniczą w utrzymaniu
prawidłowego metabolizmu energetycznego, dlatego składniki te pełnią niezwykle istotną rolę w wytwarzaniu energii.Badania naukowe
udowodniły, że:magnez pomaga w:  

  

prawidłowym funkcjonowaniu mięśni,  
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utrzymaniu równowagi elektrolitowej,  

prawidłowej syntezie białka,  

utrzymaniu zdrowych zębów,  

utrzymaniu zdrowych kości;  

witamina B6 pomaga w:  

prawidłowej produkcji czerwonych krwinek  

prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego  

utrzymania prawidłowego metabolizmu białka i glikogenu  

regulacji aktywności hormonalnej;  

witamina B1 (tiamina) pomaga w:  

prawidłowym funkcjonowaniu serca.  

Zalecane spożycie

Zalecana dzienna porcja: 1 tabletkę, rozpuścić w 200 ml wody.  

Najlepiej smakuje schłodzony.  

 

Ważne 

Preparatu nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek jego składnik.  

Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut
zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.  

Składniki

 

  

Informacja żywieniowa  

  

1 tabletka

  

% ZDS*

  

Magnez

  

375 mg

  

100%

  

Witamina B6

  

2,1 mg

  

150%

  

Witamina B1

  

1,1 mg

  

100%
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*%ZDS – procent realizacji zalecanego dziennego spożycia;Składniki: cytrynian magnezu, substancja wypełniająca –  sorbitol;
maltodekstryna, regulatory kwasowości – węglany sodu, kwas cytrynowy; stabilizator – glikol polietylenowy; aromaty; substancje
słodzące – cyklaminiany, acesulfam K; barwniki – beta-karoten (dla smaku pomarańczowego), chlorowodorek pirydoksyny – witamina
B6, chlorowodorek tiaminy – witamina B1.Produkt zawiera substancje słodzące.  

 

Warunki przechowywania

Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, chronić od wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.  

 

 

Producent

OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.Nagawczyna 109c39-200 Dębica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

