TÁJÉKOZTATÓ

I ZOM PLUSZ
Magne B6 IZOM PLUSZ étrend-kiegészítő ﬁlmtabletta
Magne B6 IZOM PLUSZ magnézium és B6-vitamin tartalmú
komplex étrend-kiegészítő ﬁlmtabletta káliummal, E-, Dés B1-vitaminokkal.
Aktív, sportos életet él ugyanakkor előfordul, hogy a napi
rohanásban nem tud az étkezések során elegendő mennyiségű és minőségű vitamint, ásványi anyagot bejuttatni a szervezetébe? Szeretne tenni izmai, idegrendszere egészséges
működéséért?
Miért ajánljuk ezt a készítményt? (további részletek a
www.magneb6.hu honlapon)
• A magnézium és a B 6-vitamin hozzájárul a fáradtság és
kifáradás csökkentéséhez.
• A magnézium hozzájárul az elektrolit-egyensúly fenntartásához, az idegrendszer megfelelő működéséhez és a normál
izomműködéshez.
• A B1- és B 6-vitaminok hozzájárulnak az idegrendszer
normál működéséhez.
• A D-vitamin hozzájárul az egészséges izomfunkció fenntartásához, valamint a kalcium és a foszfor normál hasznosulásához/felszívódásához.
• Az E-vitamin hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez.
• A kálium hozzájárul a normál izomműködéshez és az idegrendszer megfelelő működéséhez.
JAVASOLT ALKALMAZÁS:
Napi 3 tabletta 3-4 héten keresztül.
Kizárólag felnőttek és 14 éven felüli gyermekek számára ajánlott.
Ne lépje túl az ajánlott napi adagot!
Figyelmeztetés:
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott,
vegyes étrendet és az egészséges életmódot. A termék kisgyermektől elzárva tartandó. Várandósság és szoptatás
esetén étrend-kiegészítő csak az orvossal történő konzultáció
után alkalmazható.
Szobahőmérsékleten (25 C° alatt) tárolandó.

ÖSSZETEVŐK
vízmentes magnézium-citrát, kálium-citrát-monohidrát, tömegnövelőszerek: mikrokristályos cellulóz, polivinil-polipirrolidon, nátrium-kroszkarmellóz, (hidroxi-propil)-cellulóz; bevonat: (fényezőanyag: polivinil-alkohol, polietilénglikol, talkum;
színezék: titán-dioxid), DL-alfa-tokoferil-acetát (E-vitamin),
csomósodásgátló: magnézium-sztearát, szilicium-dioxid; kolekalciferol (D-vitamin), piridoxin-hidroklorid (B 6-vitamin), tiamin-mononitrát (B 1-vitamin)
Hatóanyag

1 ﬁlmtablettában

Magnézium
Kálium
E-Vitamin
D-Vitamin
B6-Vitamin
B1-Vitamin

50 mg
100 mg
4,0 mg
1,67 μg
0,47 mg
0,37 mg

Ajánlott napi
adagban (3 db
ﬁlmtabletta)
150 mg
300 mg
12 mg
5,0 μg
1,4 mg
1,1 mg

* NRV = felnőttek számára ajánlott napi beviteli referenciaérték.

A CSOMAGOLÁS TARTALMA:
A doboz 30 darab ﬁlmtablettát tartalmaz.
Minőségét megőrzi a doboz oldalán jelzett időpontig.
Nettó tömeg: 27,6 g
Forgalmazza:
SANOFI-AVENTIS Zrt.
1045 Budapest, Tó utca 1-5, Magyarország
www.magneb6.hu
Gyártó:
Sanoﬁ-Aventis Sp. z o.o.
Ul. Lubelska 52, 35-233 Rzeszów, Lengyelország

NRV %*
(napi
adag)
40
15
100
100
100
100

