
Składniki suplementu diety MAGLEQ B6 SKURCZ wspomagają:
-Prawidłowe funkcjonowanie mięśni 
   (magnez, potas, witamina D)
-Prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego
 (magnez, potas, kompleks witamin z grupy B)
-Utrzymanie równowagi elektrolitowej 
(magnez)

-Utrzymanie równowagi kwasowo-zasadowej 
(cynk) 

-Utrzymanie prawidłowego poziomu wapnia we krwi
 (witamina D)
-Ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym
 (witamina E)

Składniki: 
Magnez (cytrynian magnezu), potas (cytrynian potasu), substancje wypełniające - celuloza, 
hydroksypropylometyloceluloza, maltodekstryna, substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe 
kwasów tłuszczowych, substancja wypełniająca - sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, 
witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), cynk (tlenek cynku), witamina B (chlorowodorek 6

pirydoksyny), witamina B (chlorowodorek tiaminy), witamina D (cholekalcyferol), witamina B 1 12

(cyjanokobalamina). 

Zalecana do spożycia dzienna porcja preparatu i sposób użycia: 
1 tabletka 2 razy dziennie, najlepiej po posiłku, popijając dużą ilością wody.

Ostrzeżenia do stosowania: 
Nie należy przekraczać zalecanej porcji preparatu do spożycia w ciągu dnia. Nie stosować 
w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania 
preparatu kobietom w ciąży i karmiącym piersią. Suplement diety nie może być stosowany jako 
substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są istotne dla 
prawidłowego funkcjonowania organizmu.
 
Przechowywanie: 
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C) w ciemnym i suchym miejscu, w sposób 
niedostępny dla małych dzieci.

Najlepiej spożyć przed końcem: 
Data minimalnej trwałości i numer partii umieszczone na dole opakowania.

Zawartość: 
Kartonik zawierający 50 tabletek po 1420 mg

Masa netto: 71g

Producent: 
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. 
ul. Ostrzykowizna 14A, 05-170 Zakroczym

ulotka informacyjna

SUPLEMENT 
DIETY

Magnez 

Potas 

Witamina E**

Cynk 

Witamina B 6

Witamina B 1

Witamina D

Witamina B12

Składnik Zawartość w 1 tabletce *%RWS Zawartość w 2 tabletkach % RWS
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100
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150 mg

300 mg

12 mg

10 mg

1,4 mg

1,3 mg

5 µg

2,5 µg

75 mg

150 mg

6 mg

5 mg

0,7 mg

0,65 mg

2,5 µg

1,25 µg

20

7,5

50

50

50

59

50

50

Skład porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia:

* RWS - referencyjna wartość spożycia;
** ekwiwalent alfa-tokoferolu

tabletki 


