
Suplement diety 

Magne T Mix Formula 

Magnez + witamina B6 

 

Suplement diety Magne T Mix Formula to produkt przeznaczony dla młodzieży i osób 
dorosłych. Zawiera magnez w postaci kompozycji łatwo przyswajalnych soli 
organicznych oraz witaminę B6.  
 
 
Produkt polecany jest:  

znużenie (np. w skutek stresu, w okresie 
intensywnego wysiłku umysłowego),  

 

( w wypadku skurczy i napięcia mięśni np. u osób uprawiających sport),  

np. spożywanie dużych 
ilości kawy, herbaty, nadużywanie alkoholu)  
 
Składniki produktu:  
Magnez przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Pomaga w 
prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, układu nerwowego oraz w utrzymaniu 
prawidłowych funkcji psychologicznych, prawidłowego metabolizmu energetycznego a 
także w utrzymaniu zdrowych kości i zębów.  
 
Witamina B6 przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, do 
utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Pomaga w prawidłowym 
funkcjonowaniu układu nerwowego i układu odpornościowego.  
 
Składniki: magnez (mleczan magnezu, substancja wiążąca: poliwinylopirolidon), 
substancja wypełniająca: celuloza (celuloza mikrokrystaliczna), magnez (cytrynian 
magnezu), substancja wiążąca: poliwinylopirolidon, substancja przeciwzbrylająca: sole 
magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu), substancja przeciwzbrylająca: 
dwutlenek krzemu, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny).  
 
 
Zalecane spożycie:  
Przyjmować 1-2 tabletki dziennie, po posiłku popijając wodą. Nie należy przekraczać 
zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane, 
jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. 
 

Składniki 

odżywcze  

1 tabletka  RDA**  2 tabletki  RDA**  

Magnez  70 mg  18,7%  140 mg  37,3%  

Witamina B6  1,4 mg  100%  2,8 mg  200%  

**RDA – zalecane dzienne spożycie 
 



Wystarczy 1 tabletka dziennie* 

*  korzystne działanie preparatu już po zastosowaniu 1 tabletki na dobę 

 
Ostrzeżenia: Nie należy stosować w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na 
którykolwiek ze składników produktu. Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed 
zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem.  
 
Należy pamiętać, że istotne znaczenie mają zrównoważony sposób żywienia i zdrowy 

tryb życia.  

 
Najlepiej spożyć przed końcem, Numer partii - znajduje się na brzegu blistra i na boku 
kartonika.  
 
Warunki przechowywania: 
 Produkt przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed wilgocią i światłem. 
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci. 
 
Najlepiej spożyć przed końcem:  
Numer partii: 

KOD EAN  5904730411035 

  

Zawartość opakowania: Opakowanie zawiera 60 tabletek po 950 mg. Masa netto: 57 g  
 
Producent: 
 
TREE PHARMA SP. Z O.O.  
UL. STRZESZYŃSKA 33  
60-479 POZNAŃ  
 
 


