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doplněk stravy
výživový doplnok

CZ Charakteristika: Magnesium (hořčík) přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání. Dále
přispívá k normální psychické činnosti a k normální činnosti nervové soustavy a napomáhá
normální funkci svalů. Přípravek obsahuje magnesium ve formě laktátu s vysokou
vstřebatelností. Doplněk stravy. Složení: Mléčnan hořečnatý (51 mg hořčíku Mg2+), plnidlo:
laktóza, protispékavá látka: mastek, stearan hořečnatý, pojivo: želatina, rozvolňovadlo:
ultraamylopektin, regulátor vlhkosti: oxid křemičitý. Doporučené dávkování a způsob užití:
Dospělí a děti od 15 let užívají 2–4 tablety denně, děti od 6 do 15 let užívají 2 tablety denně,
děti od 4 do 6 let užívají 1 tabletu denně. Těhotné a kojící ženy mohou užívat 2–4 tablety
denně. Upozornění: Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Není určeno jako náhrada
vyvážené a pestré stravy a zdravého životního stylu. Přípravek není určen pro děti do 3 let.
Obsahuje laktózu. Uchovávání: Skladujte v suchu a temnu při teplotě 5–25 °C. Uchovávejte
v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a přímým slunečním zářením.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsah balení: Balení obsahuje 100 tablet.
SK Charakteristika: Magnesium (horčík) prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy. Ďalej
prispieva k správnej funkcii psychiky a k normálnej činnosti nervovej sústavy a napomáha
normálnu funkciu svalov. Prípravok obsahuje magnézium vo forme laktátu s vysokou
vstrebateľnosťou. Výživový doplnok. Zloženie: Mliečnan horečnatý (51 mg horčíka Mg2+),
plnidlo: laktóza, protihrudkujúca látka: mastenec, stearan horečnatý, spojivo: želatína,
rozvolňovadlo: ultraamylopektin, regulátor vlhkosti: oxid kremičitý. Odporúčané dávkovanie:
Dospelí a deti od 15 rokov užívajú 2–4 tablety denne, deti od 6 do 15 rokov užívajú 2 tablety
denne, deti od 4 do 6 rokov užívajú 1 tabletu denne. Tehotné a dojčiace ženy môžu užívať
2–4 tablety denne. Upozornenia: Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Nie je určené
ako náhrada vyváženej a pestrej stravy a zdravého životného štýlu. Prípravok nie je určený
pre deti do 3 rokov. Obsahuje laktózu. Uchovávanie: Skladujte v suchu a tme pri teplote
5–25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale, aby bol chránený pred vlhkosťou a priamym slnečným
žiarením. Uchovávajte mimo dosahu detí. Obsah balenia: Balenie obsahuje 100 tabliet.

Účinná látka

1 tbl.
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51 mg

13,6 %

204 mg

54,4 %
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