Tekst na opakowanie jednostkowe (butelka, kartonik)
płyn 120 ml
Suplement diety

MAGNEFAR® B6 JUNIOR
Płyn o smaku malinowym
zawiera cukier
Magnefar® B6 Junior to suplement diety w postaci płynu o smaku malinowym, zawierający
magnez oraz witaminę B6.
Magnez:
 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego,
 przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia,
 pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych,
 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni,
 pomaga w utrzymaniu zdrowych zębów i kości.
Witamina B6:
 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego,
 przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia,
 pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.
Suplement diety zalecany w szczególności dla dzieci nadpobudliwych i z osłabioną
koncentracją.
Składniki: sacharoza (cukier), woda, glukonian magnezu, sole magnezowe kwasu
cytrynowego, regulator kwasowości – kwas cytrynowy, zagęszczony sok malinowy, naturalny
aromat malinowy, zagęszczony sok z owoców bzu czarnego, substancja konserwująca –
sorbinian potasu, substancja zagęszczająca – guma ksantanowa, chlorowodorek pirydoksyny
(witamina B6).
Składniki
Magnez
Witamina B6

Zawartość
w 10 ml
90,0 mg

% RWS*

% RWS*

24,0

Zawartość
w 15 ml
135,0 mg

0,93 mg

66,4

1,4 mg

100,0

*% RWS – procent realizacji w stosunku do referencyjnej wartości spożycia

Objętość netto: 120 ml
Najlepiej spożyć przed końcem: miesiąc, rok
Data minimalnej trwałości podana jest na boku opakowania.
Numer partii:
Sposób użycia:

36,0

Zalecane dzienne spożycie to: dzieci powyżej 3 roku życia: 10 ml odmierzone miarką lub 2
łyżeczki raz dziennie, przed lub w trakcie posiłku;
dorośli i młodzież: 15 ml odmierzone miarką lub 1 łyżkę stołową raz dziennie, przed lub w
trakcie posiłku.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Przed użyciem wstrząsnąć.
Warunki przechowywania:
Suplement diety powinien być przechowywany w pomieszczeniu suchym w temperaturze do
25 ºC, bez dostępu bezpośredniego działania promieni słonecznych, w sposób niedostępny dla
małych dzieci.
Niezalecany dla osób wrażliwych i uczulonych na składniki preparatu.
Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Należy prowadzić zdrowy tryb życia i stosować zróżnicowaną dietę dostarczającą organizmowi
wystarczającej ilości składników odżywczych.
Opakowanie zawiera kieliszek o pojemności 20 ml ze skalą co 2,5 ml.
Korzystne działanie suplementu diety występuje przy spożyciu 10 ml płynu dla dzieci i 15
ml dla młodzieży i dorosłych dziennie.
Suplement diety przeznaczony jest dla dzieci od 3 roku życia.
Wyprodukowano w UE dla:
BIOFARM® Sp. z o.o., ul.Wałbrzyska13, 60-198 Poznań, Polska

