
Skurcz Mag SR 
suplement diety
60 kapsułek

Skurcz  Mag SR  suplement  diety,  który  posiada  w swoim składzie   chlorek  potasu,  cytrynian  magnezu i
witaminę B6 w formie mikropeletek, które umożliwiają ich przedłużone uwalnianie w organizmie.

Potas:
• Pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi;
• Wspomaga funkcjonowanie układu nerwowego;
• Wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu mięśniowego. 

Magnez:
• Przyczynia się do zmniejszenia zmęczenia i znużenia;
• Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mięśni;
• Pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów;
• Pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.

Witamina B6
• Pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek;
• Przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia;
• Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego oraz nerwowego.

Składniki: Chlorek  potasu,  cytrynian  trójmagnezowy  kwasu  cytrynowego,  składnik  kapsułki  –  żelatyna,
substancja  wypełniająca  –  celuloza  mikrokrystaliczna,  substancja  wypełniająca  –  skrobia  kukurydziana,
substancja glazurująca – etyloceluloza, substancja zagęszczająca – hydroksypropylometyloceluloza, witamina
B6 (chlorowodorek pirydoksyny), barwniki – kompleksy miedziowe chlorofili oraz kurkumina.

Produkt nie zawiera glutenu oraz laktozy. 

 Zawartość składników w przeliczeniu na zalecaną dzienną porcję 2-3 kapsułki:

Składniki Zawartość  
w 2 kapsułkach 

%RWS* Zawartość  
w 3 kapsułkach 

%RWS*

 Potas 320 mg 16% 480 mg 24%

 Magnez 60 mg 16% 90 mg 24%

 Witamina B6 2 mg 142,86% 3 mg 214,28%

    *RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Przeznaczenie: preparat przeznaczony jest dla osób dorosłych. Produkt przeznaczony do stosowania w celu
uzupełniania normalnej diety w potas, magnez oraz witaminę B6.

Zalecane spożycie: Zalecana dzienna porcja do spożycia wynosi 2-3 kapsułki. Zażywać popijając wodą.

Ostrzeżenia: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu doby. Nie stosować preparatu w przypadku
nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników. Nie należy stosować suplementu diety po upływie daty
minimalnej trwałości. Data minimalnej trwałości znajduje się z boku opakowania.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zaleca się zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
Nie zaleca się stosowania preparatu kobietom w ciąży i karmiącym piersią.
Należy brać pod uwagę ilość przyjmowanego potasu i magnezu z innych źródeł.

Przechowywanie: przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla
małych dzieci.



Masa netto: 42,3g 

Producent:
ALG Pharma  Sp. z  o.o.
ul. Kasprzaka 31
01-234 Warszawa 
www.algpharma.pl
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