Скажи судомам СТОП!
50 таблеток, вкритих оболонкою
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧА
Спеціально розроблена для Вас серія Магнію із цілеспрямованою дією. Калій, вітамін Е, магній та вітамін В6
допомагають в належному функціонуванні серцевого м’язу і серцево-судинної системи та мають позитивний
вплив на правильну роботу м’язів (скорочення та розслаблення ).
Магній приймає участь більш ніж у 300 ферментних реакціях, які проходять в організмі. Окрім цього магній
регулює проходження іонів калія із міжклітинного простору до середини клітини, що впливає на правильну
реакцію м’язів.
Калій грає провідну роль у передачі нервових імпульсів по нервовим волокнам, забезпечує правильний
перебіг реакцій, пов’язаних із скороченням м’язів.
Вітамін Е виконує в організмі функцію фізіологічного антиоксиданту, стабілізує оболонку клітини.
Вітамін В6 є коензимом багатьох реакцій, що проходять у організмі, має позитивний вплив на всмоктування
мінералів, у тому числі магнію.
Склад 1 таблетки: магнію оксид, дикарбонат калію, вітамін В6, ізомальт, мікрокристалічна целюлоза,
вітамін Е, стеарат магнію, діоксид кремнію; оболонка: гідроксипропілметилцелюлоза,
гідроксипропілцелюлоза, тальк, полідекстроза, гуміарабік, діоксид титану.
1 таблетка містить:
Магній
Калій
Вітамін Е
Вітамін В6

50 мг
70 мг
5 мг
1 мг

Поживна цінність
Жири
Вуглеводи
Білки
Енергетична цінність

1 таблетка
<0,1 г
0,2 г
<0,1 г
2,3 кДж / 0,6 ккал

100 г
0,8 г
30 г
0,1 г
418 кДж / 82 ккал

Рекомендації щодо споживання: може бути рекомендована в якості дієтичної добавки як додаткове
джерело магнію та калію.
Спосіб застосування: дорослим по 1-2 таблетки на день.
Протипоказання: дітям, жінкам під час вагітності та годування груддю, при чутливості до окремих
компонентів продукту. Перед вживанням рекомендується проконсультуватися з лікарем.
Застереження: дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування, не
перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання.
Умови та строки зберігання: зберігати у недоступному для дітей місці при температурі від +15 до +25 °C–
36 місяців від дати виробництва.
Термін придатності: дивись на упаковці.
Не є лікарським засобом. Без ГМО.
Висновок ДСЕЕ № 05.03.02-03/9499 від 10.03.2015р.

Імпортер (ексклюзивний дистриб'ютор): ТОВ «БАД-АЛТАЙ», Україна, м. Київ, пров. Балтійський, 20 А.
Адреса для прийняття скарг споживачів: Україна, м. Київ, 04073, а/с 31 (для ТОВ «БАД-АЛТАЙ»).
Гаряча лінія 0 800 508 31 90 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні)
www.bad-altay.com.ua

402576/4

Назва та адреса виробника: ТОВ "Натур Продукт Фарма Сп. З.о.о." (Natur Produkt Pharma Sp.z.o.o.),
07-300 Острув Мазовєцка, вул. Подсточистко 30, Польща.

