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TÁJÉKOZTATÓ 

 
MAGNE B6 

NYUGALOM & ÁLOM 
 
Magne B6 Nyugalom & Álom étrend-kiegészítő kapszula 
Magnéziummal, B6-vitaminnal, citromfű és komló kivonattal az egészséges, pihentető alvásért 
 
Az egész napos rohanás után néha előfordul, hogy nehezére esik az elalvás és másnap fáradtan, kialvatlanul 
ébred? Valami természetes megoldásra vágyik? 
 

Miért ajánljuk ezt a készítményt? (további részletek a www.magneb6.hu honlapon) 

A Magne B6 Nyugalom & Álom hatóanyagai segítik az egészséges, pihentető alvást. 

• A magnézium és a B6-vitamin hozzájárulnak az idegrendszer megfelelő működéséhez; valamint a 
fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez. 

• A komló nyugtató hatású, és segíti a természetes, pihentető alvást. 

• A citromfű segíti az elalvást és hozzájárul a nyugodt, éjszakai pihenéshez. 
 
 
A KÉSZÍTMÉNY ÖSSZETEVŐI ÉS JELLEMZŐI 
 
 
ÖSSZETEVŐK  
magnézium-citrát, zselatin; keményítő; komlótoboz kivonat (Humulus lupulus); citromfű kivonat (Melissa 
officinalis), búza maltodextrin, csomósodást gátlók: magnézium-sztearát, talkum; kukorica maltodextrin; 
színezékek: titán-dioxid, indigókarmin (FD&C blue2); piridoxin-hidroklorid (B6-vitamin) 
 

Hatóanyag Ajánlott napi adagban (2 
db kapszula) 

mg 

NRV %* 

Magnézium 100 26 

B6-vitamin 1,4 100 

Komlótoboz natív kivonat 
(Humulus lupulus) 

 
90 

- 

Citromfű natív kivonata (Melissa 
officinalis) 

 
80 

 

* NRV = felnőttek számára ajánlott napi beviteli referenciaérték 
 

Javasolt alkalmazás felnőttek részére: 
Ajánlott napi mennyiség: 2 kapszula esténként (lefekvés előtt). 
A Magne B6 Nyugalom & Álom felnőtteknek (18 éves kor felett) javasolt. 
 
Figyelmeztetések: 
Ne lépje túl az ajánlott napi mennyiséget! 
18 év alatti gyermekeknek a megfelelő adatok hiányában nem ajánlott. 
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.  
A termék kisgyermekektől elzárva tartandó. 

Várandósság és szoptatás esetén étrend-kiegészítő csak az orvossal történő konzultáció után alkalmazható. 
A készítmény befolyásolhatja a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességet. Ezért nem 
javasolt a készítményt gépjárművezetés vagy veszélyes gépek kezelése előtt bevenni. 

http://www.magneb6.hu/
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Amennyiben alvásproblémái 3 héten túl is folyamatosan fennállnak, forduljon orvosához, gyógyszerészéhez. 
 
Szobahőmérsékleten (25 °C alatt) tárolandó. 
Minőségét megőrzi a doboz oldalán jelzett időpontig. 
A doboz 30 darab kapszulát tartalmaz. 
Nettó tömeg: 18 g 
 
 
Forgalmazza: 
Opella Healthcare Commercial Kft. 
1045 Budapest, Tó utca 1-5, Magyarország 
www.magneb6.hu 
 
Gyártó: 

Sanofi-Aventis Sp. z o. o.  
ul. Lubelska 52 
35-233 Rzeszów  
Lengyelország 
 


