
Zdrovit Magnum Forte  375 mg
Suplement diety
Magnez + witamina B6
Tabletki musujące o smaku cytrynowym.
Zawiera substancje słodzące. Nie zawiera aspartamu.

Działanie:
Zdrovit Magnum Forte 375 mg zawiera 375 mg magnezu oraz 1,4 mg witaminy B6 w 1 tabletce musującej.
Magnez przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej, pomaga 
w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.
Witamina B6  pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, jak również przyczynia się do zmniejszenia uczucia 
zmęczenia i znużenia.

Niedobór magnezu ma charakter dynamiczny, może zmieniać się w czasie, w zależności od aktualnego zapotrzebowania 
organizmu na magnez, zmian w sposobie odżywiania i stylu życia.
Przyczyną niedoborów magnezu może być zwiększone zapotrzebowanie na ten pierwiastek, nawet przy prawidłowej jego 
podaży. Dotyczy to na przykład okresu dojrzewania, karmienia dziecka, ciąży. Większe ilości magnezu zużywają osoby 
intensywnie pracujące �zycznie, żyjące w ciągłym stresie. Z reguły wydalają one również zwiększone ilości tego pierwiastka 
wskutek wzmożonej przemiany materii.

Zalecany: 
     w stanach przewlekłego zmęczenia �zycznego i psychicznego,
     w sytuacjach stresowych, 
     w stanach wzmożonej drażliwości,
     podczas nasilonej pracy umysłowej i �zycznej.

Sposób użycia: 
1 tabletkę po posiłku, rozpuścić w 250 ml wody. Zaleca się spożywać 1 tabletkę dziennie. Nie przekraczać zalecanej porcji do 
spożycia w ciągu dnia.

Zawartość składników odżywczych w 1 tabletce o masie 4500 mg:
Witamina B6 1,4 mg *
Magnez                375 mg *
* - 100 % realizacji dziennego zalecanego spożycia

Składniki:
regulator kwasowości: kwas cytrynowy; węglan magnezu; regulator kwasowości: węglany sodu; substancja słodząca:  
cyklaminiany; aromaty; substancje słodzące: sacharyny, sukraloza; chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6); barwnik: 
rybo�awiny; substancja słodząca: neohesperydyna DC.

Przechowywanie: 
Przechowywać w temperaturze pokojowej w zamkniętym opakowaniu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed 
wilgocią. Najlepiej spożyć przed końcem: data i numer partii na spodzie opakowania.

Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Suplementy diety nie zastępują zrównoważonego sposobu 
żywienia i zdrowego trybu życia.

Producent:
Natur Produkt Pharma Sp. z o.o. 
ul. Podstoczysko 30
07-300 Ostrów Mazowiecka
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