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MagMax B6, 50 tabletek
 

cena: 19,53 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 50 tabl.

Postać tabletki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Suplement diety Olimp MagMax B6 zawiera du?? dawk? magnezu w postaci cytrynianu, b?d?cego dobrze
przyswajalnym i tolerowanym ?ród?em tego pierwiastka.

Magnez sprzyja w?a?ciwej pracy mi??ni, uk?adu nerwowego oraz redukcji uczucia zm?czenia i znu?enia,
uczestniczy w utrzymaniu prawid?owych funkcji psychologicznych, uczestniczy w utrzymaniu zdrowych ko?ci i
z?bów, bierze udzia? w utrzymaniu równowagi elektrolitowej, zaanga?owany jest w prawid?owy metabolizm
energetyczny oraz pomaga w prawid?owej syntezie bia?ek.

Witamina B6 pomaga w stanach zm?czenia i znu?enia organizmu oraz w prawid?owym funkcjonowaniu
uk?adu nerwowego. Wspó?pracuje z magnezem w przebiegu wielu procesów zachodz?cych w organizmie.

Witamina B1 koordynuje prac? uk?adu nerwowego oraz uk?adu sercowo-naczyniowego.

Wskazania
Stosuje si? w celu pokrycia zapotrzebowania organizmu na magnez. Przeznaczony w szczególno?ci dla osób
odczuwaj?cych os?abienie, przem?czenie oraz wzmo?on? dra?liwo??, ?yj?cych w stresie, poddanych
zwi?kszonemu wysi?kowi umys?owemu i/ lub fizycznemu.

Dawkowanie
Zalecana porcja: 1 tabletka 1-2 razy dziennie po posi?ku.
Nie przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. 

Sk?ad
sól magnezowa kwasu cytrynowego (cytrynian magnezu), substancja wype?niaj?ca - celuloza
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mikrokrystaliczna, skrobia ziemniaczana, substancja przeciwzbrylaj?ca - sole magnezowe kwasów
t?uszczowych, chlorowodorek pirydoksyny – wit. B6, chlorowodorek tiaminy – wit. B1;substancje glazuruj?ce -
alkohol poliwinylowy, glikol polietylenowy, talk, krzemian glinowo-potasowy, monooleinian
polioksyetylenosorbitolu, barwnik - dwutlenek tytanu.

Informacja ?ywieniowa 1 tabletka 2 tabletki
Cytrynian magnezu, w tym 687 mg 1374 mg
Magnez 110 mg (29,3%*) 220 mg (58,6%*)
Witamina B6 2 mg (143%*) 4 mg (286%*)
Witamina B1 1,1 mg (100%*) 2,2 mg (200%*)

*RWS - referencyjna warto?? spo?ycia.

Przeciwwskazania
Nie stosowa? Olimp MagMax B6 w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek sk?adnik preparatu.

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Pustynia 84F
39-200 D?bica
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