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Asmag B6 Max, 50 tabletek
 

Cena: 13,99 zł

Opis słownikowy

Dawka 75 mg + 2 mg

Opakowanie 50 tabletek

Postać tabletki

Producent ZAKŁAD CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNY
"FARMAPOL" SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Magnez + Witamina B6

Opis produktu
 

Magnez i witamina B6:
– przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia,
– pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.

Magnez jest składnikiem odżywczym. który pomaga regulować wiele procesów w naszym organizmie. Swoje wielopoziomowe działanie
zawdzięcza między innymi temu, że aktywuje ponad 600 szlaków enzymatycznych. Wpływa między innymi na funkcjonowanie układu
nerwowo-mięśniowego, zachowanie prawidłowych wartości ciśnienia krwi, zdrowie kości, a także zapobiega wystąpieniu zmęczenia,
znużenia, stresu oraz poirytowania spowodowanego jego brakami. Ponadto regulując pracę układu nerwowo-mięśniowego może
zapobiegać skurczom występującym przy jego niedoborach. Łagodzi też objawy PMS.

Badania dowodzą, że suplementacja Magnezu z witaminą B6 może być bardziej korzystna od suplementacji samego magnezu.
Witamina B6 zwiększa wchłanianie magnezu ułatwiając wychwytywanie jego jonów, jednocześnie zmniejszając jego wydalanie przez
nerki. Badania na zwierzętach sugerują, że suplementacja magnezu z witaminą B6 może szybciej eliminować objawy jego niedoboru niż
stosowanie czystych preparatów magnezowych.

Witamina B6 sama też wpływa na prawidłowego funkcjonowanie organizmu. Reguluje pracę układu nerwowego, uczestniczy w procesie
regulacji ciśnienia krwi oraz pracy serca, a także wspiera układ immunologiczny. Bierze też czynny udział w wielu przemianach
metabolicznych. Jej niedobory objawiają się rozregulowaniem układu nerwowego, w tym obniżeniem nastroju, czy bezsennością.
Niedobory mogą też dawać się we znaki naszej skórze pogarszając jej kondycję, a także przyczyniać się do osłabienia odporności.

Dawkowanie:
Zaleca się przyjmowanie 1 do 2 tabletek dziennie, po posiłku, popijając wodą.

Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.centrum-apteka.pl
https://www.centrum-apteka.pl/asmag-b6-max-50-tabletek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
NZOZ "Centrum" Klaudiusz Such

Krakowska 10, Dębica
+48 515 041 759

 
Zaleca się stosowanie zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
W okresie ciąży i karmienia piersią, decyzję o stosowaniu powinno się skonsultować z lekarzem.

Skład:

Porcja dzienna:

1 tabletka 2 tabletki

magnez 75 mg

20% RWS*

150 mg

40% RWS*

witamina B6 2 mg

143% RWS*

4 mg

286% RWS*

 

*RWS - Referencyjna wartość spożycia

Składniki: cytrynian magnezu, maltodekstryna, nośnik (poliwinylopirolidon), substancja
przeciwzbrylająca (sole magnezowe kwasów tłuszczowych), chlorowodorek pirydoksyny (wit.
B6), substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu)
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