
Prezentare: cutie conţinând 3 blistere a câte 10 comprimate 
filmate.

Atenţionări: a nu se depăşi doza recomandată pentru consumul 
zilnic. Produsul este un supliment alimentar şi nu trebuie să 
înlocuiască o dietă variată, echilibrată şi un stil de viaţă sănătos.

A nu se lăsa la îndemâna şi la vederea copiilor mici.
  
Dacă suferiţi de afecţiuni cronice sau urmaţi un tratament 
medicamentos de lungă durată, cereţi sfatul consultantului de 
specialitate înaintea utilizării suplimentului alimentar.
A nu se utiliza de către persoanele cu sensibilitate la oricare 
dintre componentele produsului.
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original. 
A se consuma, de preferinţă, înainte de sfârşitul perioadei 
înscrise pe ambalaj (EXP).

Deţinător notificare:
S.C. Sanvero Healthcare S.R.L.
Adresa: Str. Preciziei, Nr. 20, sector 6, București.

Produs în UE

Notificare Ministerul Sănătăţii nr. 4597/08.01.2021

Cantitate netă: 17,1 g

Informaţii nutriţionale Conţinut/comprimat filmat

Magneziu 48 mg (13% VNR*)

Vitamina B6 0.5 mg (36% VNR*)

*VNR = Valoarea Nutriţională de Referinţă conform Regulamentului 1169/2011

Ingrediente: lactat de magneziu dihidrat; stabilizatori: celuloză 
microcristalină, croscarmeloză sodică; agent de îngroșare: 
povidonă; agent de glazurare albastru: hidroxipropilmetilceluloză, 
alcool polivinilic, dioxid de titan, polidextroză, talc, polietilenglicol, 
carmin indigo; agenți antiaglomeranţi: stearat de magneziu și 
dioxid de siliciu; clorhidrat de piridoxină (vitamina B6).
 
Caracteristici: Sanvero® Magneziu + vitamina B6 este util în 
perioadele de efort psihic și fizic intens, stări de suprasolicitare 
și nervozitate. Asocierea dintre magneziu și vitamina B6 
contribuie la reducerea oboselii și extenuării, menținerea 
sănătății psihice, metabolismului energetic normal și la 
funcționarea normală a sistemului nervos.

Magneziul contribuie la:
-   echilibrul electrolitic;
-   funcționarea normală a sistemului muscular, menținerea                                                                  
     sănătății sistemului osos și a dinților;
-   sinteza normală a proteinelor;
-   procesul de diviziune celulară.

Vitamina B6 contribuie la:
-   metabolismul normal al homocisteinei, proteinelor și al  
    glicogenilor;
-   formarea normală a globulelor roșii;
-   funcționarea normală a sistemului imunitar;
-   reglarea activității hormonale.

Mod de utilizare: se recomandă 1-2 comprimate filmate de 3 
ori pe zi, după masă. A nu se depăși doza maximă de 5 
comprimate filmate pe zi. 

30 comprimate filmate

Magneziu 48 mg Vitamina B6 0.5 mg
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