
fin Mag375tabs
(doplněk stravy s fruktózou a sladidlem)

fin Magnesatabs
(doplněk stravy)

Hořčík a B vitamíny
Pro nervy, svaly, imunitu

Doplněk stravy Mag375tabs obsahuje hořčík získaný z Mrtvého 
moře. Obsah hořčíku v 1 tabletě je 375 mg, což představuje 100 % 
denního příjmu.
Doplněk stravy Magnesatabs obsahuje hořčík a vybrané vitamíny 
řady B. 

Hořčík je minerální prvek nezbytný pro fungování lidského orga-
nismu. Jednostranná strava, nadměrný přísun tuků, cukru, soli, ko-
ření, kávy či alkoholu, stejně jako nevyvážené diety, mohou způsobit 
nedostatek tohoto prvku. Jeho nízká hladina se může projevit při 
namáhavé fyzické práci, během kojení, u diabetiků či osob ve stresu. 
Hořčík přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání l k elektrolytické 
rovnováze l k energetickému metabolismu l k normální činnos-
ti nervové a svalové soustavy l k udržení normálního stavu kostí 
a zubů l k psychické činnosti l k syntéze bílkovin l k procesu dělení 
buněk.

Vitamín B3 přispívá k energetickému metabolismu, k činnosti 
nervové soustavy, k udržení normálního stavu sliznic a pokožky.  
Vitamín B6 přispívá k tvorbě červených krvinek, funkci imunitního 
systému, k regulaci hormonální aktivity. Vitamín B1 přispívá k nor-
málnímu energetickému metabolismu, k činnosti nervové soustavy 
i srdce.

Balení: 140 tablet. Doporučené dávkování: 1 tableta denně, večer, po 
jídle, zapít vodou nebo cucat. V 1 tabletě je: hořčík 375 mg. Fruktóza 
14,29 %, sladidlo sorbitol 31,71 %. Nadměrná konzumace může vyvolat 
projímavé účinky. Výrobek není určen dětem do 3 let. 

Balení: 100 tablet. Doporučené dávkování: 2 tablety 2x denně, odpo-
ledne a večer, po jídle, zapít. Ve 4 tabletách je: hořčík 350 mg, vitamín B3 
18 mg, vitamín B6 2,2 mg, vitamín B1 1,4 mg. Výrobek není určen dětem 
do 3 let. 

fin MAG375TABS

fin MAGNESATABS

Váš kontakt: 

Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo 
dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou 

stravu a zdravý životní styl.

FINCLUB plus, a.s., Karvinská 21, 737 01 Český Těšín 
tel.: 800 169 570, www.finclub.cz


