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Relamax B6 x30 tabletek
 

Cena: 16,30 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Valeant

Postać tabletki

Substancja
czynna

magnez, melisa, witamina B6

Typ produktu suplement diety

Opis produktu
 

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka powlekana zawiera (w nawiasach realizacja % zalecanego spożycia dziennego):

SUCHY EKSTRAKT Z MELISY 50 mg. Działa łagodząco i uspokajająco w trudnościach z zasypianiem oraz w stanach napięcia
nerwowego i niepokoju.
MAGNEZ w postaci tlenku magnezu 40 mg (13,3%). Jest aktywatorem wielu enzymów organizmu, korzystnie wpływa na
pobudliwość nerwowo-mięśniową. W przypadku niedoboru magnezu może wystąpić nadpobudliwość, trudności z zasypianiem,
osłabienie koncentracji, zwiększona podatność na stres, zaburzenia czynności mięśni.
WITAMINĘ B6 w postaci chlorowodorku pirydoksyny 0,5 mg (25%). Pirydoksyna bierze udział w przemianie aminokwasów (także
w układzie nerwowym). Pirydoksyna zawarta w preparacie zwiększa od 20 do 40% wchłanianie magnezu z przewodu
pokarmowego, ułatwia transport tego pierwiastka do komórek i utrzymuje jego wewnątrzkomórkowe stężenie na optymalnym
poziomie (zmniejsza wydalanie magnezu z moczem). Skuteczność podawania magnezu łącznie z witaminą B6 jest wielokrotnie
wyższa w porównaniu z efektem widocznym po zastosowaniu preparatów zawierających sam magnez.

SPOSÓB UŻYCIA

Wspomagająco w trudnościach z zasypianiem, pół godziny przed snem: 1-2 tabletki, jako uzupełnienie diety w stanach stresu,
nadmiernego napięcia nerwowego, niepokoju: 1 tabletka 2-3 razy dziennie.
Spożycie 3 tabletek dziennie zaspokaja 39,9% zalecanego spożycia dziennego magnezu oraz 75% witaminy B6.

SKŁAD

2 tabletki zawierają:
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Ekstrakt z melisy - 100 mg
Magnez - 80 mg (21,4% RWS*)
Witamina B6 - 1 mg (71,4% RWS*)

*% referencyjnej wartości spożycia

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

Valeant Pharma Poland sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2
35-959 Rzeszów
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