
Tájékoztató szövege 

 
 
Tájékoztató 
 
Magne B6 Max étrend-kiegészítő filmtabletta 
 
100 mg magnézium, 2 mg B6-vitamin filmtablettánként 
 
 
MAGNÉZIUM-CITRÁT ÉS B6-VITAMIN KOMBINÁCIÓJA 
 
A Magne B6 Max szedése azoknak javasolt, akik a nap folyamán csökkenteni szeretnék fáradtságérzetüket és a kiegyensúlyozott 
lelkiállapot (normál pszichológiai funkció) fenntartására törekednek. Emellett azoknak, akik fontosnak tartják, hogy étrendjükben 
megfelelő mennyiségben szerepeljen az izmok- és az idegrendszer normál működését elősegítő magnézium és B6-vitamin. 
 
 
Miért ajánljuk ezt a készítményt? 
 
- MAGNÉZIUM: A magnézium segít a megfelelő lélektani állapot fenntartásában, támogatja a szervezet energiatermelő 

anyagcsere-folyamatait és hozzájárulhat a fáradtság és kifáradás csökkentéséhez, valamint a normál idegrendszeri 
működéshez. 

 
- B6-VITAMIN: Hozzájárul a megfelelő lélektani állapot fenntartásához. Segíthet a fáradtság és kifáradás csökkentésében, 

valamint hozzájárul az idegrendszer és az immunrendszer megfelelő működéséhez. 
 
 
- AJÁNLOTT ADAGOLÁS felnőttek részére: naponta 2 x 1 filmtabletta. 
 
- FIGYELMEZTETÉS: 
- Ne lépje túl az ajánlott napi mennyiséget! Az étrend-kiegészítő fogyasztása nem helyettesíti a változatos étrendet. Az 

egészséges életmód és kiegyensúlyozott étrend elengedhetetlen a jó egészségi állapot megőrzéséhez. 
- Ne szedje a készítményt, ha az összetevők bármelyikére allergiás vagy érzékeny! 
- Amennyiben úgy gondolja, hogy terhes, vagy teherbe szeretne esni, konzultáljon orvosával, mielőtt elkezdi szedni ezt a 

készítményt. 
- A készítmény gyermekektől elzárva tartandó! 
 
 
ÖSSZETEVŐK: magnézium-citrát-nonahidrát, tömegnövelő szerek (mikrokristályos cellulóz, kroszkarmellóz-nátrium) fényező 
anyag (hidroxi-propil-metil-cellulóz, polidextróz), csomósodást és lesülést gátló (magnézium-sztearát, talkum, kálium-alumínium-
szilikát), maltodextrin, piridoxin-hidroklorid (B6-vitamin), színezék (titán-dioxid), trigliceridek. 
 
 

Hatóanyag Mennyiség az ajánlott napi adagban (2 filmtabletta) NRV % * 

Magnézium 200 mg 53% 

B6-vitamin 4 mg 286% 

* NRV = felnőttek számára ajánlott napi beviteli referenciaérték. 
 
A CSOMAGOLÁS TARTALMA: 
Egy doboz 50 db filmtablettát tartalmaz. 
 
Nettó tömeg: 40 g (50 db filmtabletta) 
 
JAVASOLT TÁROLÁS: 
Tárolás: Szobahőmérsékleten (25°C alatt) tárolandó. 
 
 
Minőségét megőrzi a dobozon valamint a címkén feltüntetett idő hónapjának végéig (minőségét megőrzi: hónap, év). 



A minőség-megőrzési idő lejárta után fogyasztása nem javasolt. 
 
 
Forgalmazza: 
Opella Healthcare Commercial Kft. 
1045. Budapest, Tó utca 1-5, Magyarország 
www.magneb6.hu 
 
Gyártó: Sanofi-Aventis Sp. Zo.o., ul. Lubelska 52., Rzeszów, Lengyelország 

 


