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MAGLEQ B6 Max +D3 x 45 tabl.
 

Cena: 15,99 PLN

Opis słownikowy

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
LEK-AM SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Magleq B6 MAX + D3
Witaminę D i magnez
Stosuj razem

Suplementy diety MAGLEQ B6 zawierają wysokiej jakości magnez w postaci łatwo przyswajalnej soli – cytrynianu1 magnezu,
charakteryzującego się wysoką wchłanialnością wśród związków magnezowych.

MAGLEQ B6 MAX + D3 zawiera 102 mg jonów cytrynian magnezu – wysoką zawartość wśród preparatów magnezowych dostępnych na
rynku2. Magnez zawarty w MAGLEQ B6 należy do najlepiej wchłanianych soli magnezu. Dodatkowo produkt zawiera witaminę D w
formie cholekalcyferolu, która pomaga w prawidłowym wchłanianiu, wykorzystaniu wapnia i fosforu oraz utrzymaniu zdrowych kości.
Wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

MAGLEQ B6 MAX + D3 jest stosowany w uzupełnieniu diety w magnez i witaminę B6 oraz witaminę D3.
Składniki
Magnez (cytrynian magnezu), substancje wypełniające: celuloza, hydroksypropylometyloceluloza, witamina D (cholekalcyferol),
substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja wypełniająca: sól sodowa
karboksymetylocelulozy, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksypropylometyloceluloza), substancja wypełniająca: polidekstroza, nośnik:
glikol polietylenowy, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja przeciwzbrylająca: talk.

Stosowanie:
1 tabletka dziennie, najlepiej po posiłku, popijając dużą ilością wody.
Preparat zaleca się stosować u osób dorosłych.

Ostrzeżenie:
Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.
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 Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem produktu powinny skonsultować się z lekarzem.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia
są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie badania 25-(OH)D we krwi oraz konsultacja wyniku badania z lekarzem.
Przechowywanie: Suplement diety Magleq B6 Max +D3 należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25?C) w ciemnym i
suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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