
ULOTKA

Magsolvit B6
Suplement diety
Smak truskawkowy
Magnez i witamina B6
Ilość nominalna produktu: 150 ml

Składniki suplementu diety Magsolvit B6:
substancja zagęszczająca – sorbitol, woda, ma-
gnez (glukonian magnezu, mleczan magnezu), 
sekwestrant - cytrynian sodu, substancja konser-
wująca - sorbinian potasu, regulator kwasowości 
- kwas cytrynowy, aromat truskawkowy, witami-
na B6 (chlorowodorek pirydoksyny).

Zawartość składników aktywnych w zalecanej 
do spożycia dziennej porcji produktu:

Składniki 
aktywne

Zawartość w zalecanej  
dziennej porcji

7,5 ml 10 ml

Magnez 73 mg  
(19% RWS)

98 mg  
(26% RWS)

Witamina B6 2,1 mg 
(150% RWS)

2,8 mg 
(200% RWS)

RWS - Referencyjna Wartość Spożycia
10 ml płynu zawiera 1,24g  magnezu glukonianu  
i 0,26g magnezu mleczanu, co odpowiada 98 mg 
jonów magnezu (98 mg Mg2+ )

Stosowanie Produktu:
Produkt zalecany do stosowania u dzieci powyżej 
4 roku życia oraz u osób dorosłych. Przy pomocy 
miarki należy odmierzyć zalecaną porcję płynu i 
spożywać zgodnie z poniższą instrukcją:
• Dzieci w wieku 4 -7 lat: 5 ml płynu rano i 2,5 

ml płynu wieczorem.
• Dzieci od 8 lat i osoby dorosłe 5 ml płynu rano 

i 5 ml płynu wieczorem.
Produkt należy spożywać po posiłkach. Nie prze-
kraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. 
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć 
efekt przeczyszczający. Suplementy diety nie 
mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowa-
nej diety.

Właściwości składników aktywnych suplementu 
diety Magsolvit B6:
Magnez: 
• przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmę-

czenia i znużenia

• pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolito-
wej

• przyczynia się do utrzymania prawidłowego 
metabolizmu energetycznego

• pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu 
układu nerwowego

• pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu 
mięśni

• pomaga w prawidłowej syntezie białka
• pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji 

psychologicznych
• pomaga w utrzymaniu zdrowych kości
• pomaga w utrzymaniu zdrowych zębów
• odgrywa rolę w procesie podziału komórek

Witamina B6
• pomaga w prawidłowej syntezie cysteiny
• przyczynia się do utrzymania prawidłowego 

metabolizmu energetycznego
• pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu 

układu nerwowego
• pomaga w utrzymaniu prawidłowego meta-

bolizmu homocysteiny

Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb ży-
cia są ważne dla dobrego stanu zdrowia.

Zalecana do spożycia dzienna porcja produktu 
dostarcza składniki w ilościach wykazujących de-
klarowane korzyści dla zdrowia.

Ważne informacje:
Suplement diety Magsolvit B6 nie powinien być 
stosowany przez osoby przewlekle chore, przyj-
mujące leki, kobiety w ciąży i karmiące, bez 
uprzedniego skonsultowania  stosowania produk-
tu z lekarzem.
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć 
efekt przeczyszczający. Suplementy diety nie 
mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowa-
nej diety.
Numer partii oraz data minimalnej trwałości znaj-
duje się na opakowaniu zewnętrznym i butelce.

Sposób przechowywania:
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w 
zamkniętym opakowaniu, w sposób niedostępny 
dla małych dzieci. Chronić od światła. Po otwarciu 
butelki produkt należy spożyć w ciągu 30 dni. Je-
żeli widoczne są kryształki wytrącone z roztworu 
należy przerwać stosowanie produktu.

Producent:
Farmaceutyczno-Chemiczna Spółdzielnia Pracy 
“GALENUS”
ul. Hutnicza 8, 03-791 Warszawa


