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TRE
Suplement diety MAGLEQ B6 STRES jest polecany:
- w celu uzupełnienia diety w magnez i witaminę B6

- w stanach przeciążenia organizmu oraz stresu
- podczas intensywnej pracy umysłowej

Magnez - pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych oraz utrzymaniu 
prawidłowego metabolizmu energetycznego.

Witamina B - pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych oraz utrzymaniu 6

prawidłowego metabolizmu energetycznego.
 Ekstrakt z liści melisy lekarskiej - pomaga zredukować napięcie nerwoweoraz wpływa korzystnie 

na samopoczucie: wspiera utrzymanie pozytywnego nastroju i stanu relaksacji.

Ekstrakt z korzenia różenica górskiego - pomaga budować odporność na sytuacje stresowe: 
pomaga organizmowi przystosować się do sytuacji emocjonalnego stresu, wpływając korzystnie na 
samopoczucie psychiczne i fizyczne.

Składniki: 
Magnez (cytrynian magnezu), substancja wypełniająca - celuloza, ekstrakt z liści melisy lekarskiej 
(Melissa offcinalis), substancja wypełniająca - sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, 
ekstrakt z korzenia różeńca górskiego (Rhodiola rosea), witamina B (chlorowodorek pirydoksyny), 6

substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych.

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 759 mg

Masa netto: 37,95 g

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

Magnez 

Składnik Zawartość w 2 tabletkach % RWS*

102 mg 27

Witamina B6 5 mg 357

Ekstrakt z liści melisy lekarskiej 60 mg** -

Ekstrakt z korzenia różeńca górskiego 20 mg -

Skład porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia:

* RWS- referencyjna wartość spożycia
** ekwiwalent 600 mg liści melisy lekarskiej
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