
Complexul de Magneziu marin + Vitamina B6 ajută la refacerea şi menţinerea echilibrului în 
condiţiii de stres, contribuind la funcţionarea normală a sistemului nervos şi a sistemului muscular. 
Contribuie la menţinerea sănătăţii psihice, creşterea rezistenţei la stres, creşterea capacităţii de con-
centrare şi rezistenţa la efort fizic.

Magneziu marin – 181,82mg, 
Vitamina B6 / clorhidrat de piridoxină – 10mg.

1  capsulă de  3 ori pe zi, după masă.

Magneziul marin se extrage din apele Mării Mediterane. După desalinizare, extractul apos, 
bogat în magneziu, este supus filtrării, evaporării şi cristalizării fără conservanţi sau produse 
chimice. Magneziul marin conţine magneziu sub formă de diferite săruri naturale ca oxid, 
hidroxid, sulfat şi clorură, care permit o asimilare optimă.
Magneziul contribuie la funcţionarea normală a sistemului nervos, a sistemului muscular, la 
menţinerea sănătăţii sistemului osos.
Magneziul şi vitamina B6 contribuie la metabolismul energetic normal, la reducerea oboselii 
şi extenuării şi la menţinerea sănătăţii psihice.
Vitamina B6 contribuie la metabolismul normal al proteinelor şi glicogenului, al homocis-
teinei, la formarea normală a globulelor roşii, la funcţionarea normală a sistemului nervos şi 
a sistemului imunitar.

A se citi indicaţiile înainte de utilizare. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată 
şi echilibrată şi un mod de viaţă sănătos. În cazul unor afecţiuni cronice sau al urmării unui 
tratament medicamentos, sfatul medicului este absolut necesar înaintea administrării aces-
tui produs. A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic. Nu este recomandat 
persoanelor cu intoleranţă la lactoză sau persoanelor alergice la oricare dintre componentele 
produsului. A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.  A nu se lăsa la înde-
mâna copiilor. A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original, ferit de umiditate 
şi lumină.

Magneziu Marin + B6  (3 blistere x 10 capsule) (5 
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