PROMAGNOR
RELAXATION

STRESS BETER WEERSTAAN EN IN TOPVORM BLIJVEN !
> Promagnor® RELAXATION, echt iets voor mij !
Stress is een steeds vaker terugkomend fenomeen in ons huidige moderne leven. De mogelijke
zichtbare tekenen van stress zijn spierspanningen, vermoeidheid, zenuwachtigheid en zelfs
onderbroken slaap. Om hier tegen bestand te zijn en in vorm te blijven is het dus heel belangrijk
om te kunnen ontspannen.
> Waarom is Promagnor® RELAXATION uniek ?
Promagnor® RELAXATION is een voedingssupplement dat hooggedoseerd magnesium, passiflora
extract en vitamines B combineert.
• Magnesium speelt een belangrijke rol in het neuromusculair evenwicht. Het draagt bij tot het
behoud van een goede spier- en zenuwfunctie. Het is ook onmisbaar in het behoud van een goed
energetisch metabolisme en helpt, bijgevolg, om vermoeidheid te verminderen.
• Passiflora is een plant die traditioneel gebruikt wordt voor haar relaxerende, verzachtende,
ontspannende en rustgevende eigenschappen. Ze bevordert eveneens de voortzetting van de
dagdagelijkse activiteiten in stresssituaties.
• Vitamine B9 draagt bij tot het behoud van een goede psychologische functie, zoals de
weerstand tegen stress versterken en helpt ook om vermoeidheid te verminderen. Vitamines B1,
B2, B6, B12 spelen een belangrijke rol in de energietoevoer.
• Promagnor® RELAXATION draagt bij tot het behoud van goede psychologische functies zoals
het geheugen of concentratie, dankzij de aanwezigheid van vitamines B1, B6 en B12.
• Promagnor® RELAXATION bevat geen suiker, noch zout.
> Hoe moet ik Promagnor® RELAXATION innemen?
Slik de capsule in met een kleine hoeveelheid water (niet met melk).
> Voorzorgsmaatregelen
Indien u gelijktijdig behandeld wordt met tetracyclines (een bepaald soort antibioticum), neemt
u Promagnor® minimaal 2 uur vóór of na de inname van de tetracyclines in. De aanbevolen
dagdosis niet overschrijden. Niet geven aan kinderen jonger dan 13 jaar.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren. Dit product mag in geen geval een evenwichtige
en gevarieerde voeding en een gezonde levensstijl vervangen.
> Wat is de samenstelling van Promagnor® RELAXATION ?
Per capsule

% RI*

Magnesium

375 mg

100%

Vitamine B1

1,1 mg

100%

Vitamine B2

1,4 mg

100%

Vitamine B6

1,4 mg

100%

Vitamine B9

0,2 mg

100%

Vitamine B12

2,5 µg

100%

Droog extract van Passiflora incarnata L.

200mg, equivalent aan 2,4 g Passiflora

* RI = Referentie inname
> Ingrediënten :
Magnesium oxide; Droogextract van Passiflora ( Passiflora incarnata L.); Geleermiddel
hydroxypropylmethylcellulose (E464); Vulstof: microkristallijne cellulose (E460);
Antiklontermiddelen: magnesiumstearaat (E572), talk (E553b), calciumcarbonaat (E170);
Draagstof: maltodextrine; Pyridoxine hydrochloride; Riboflavine; Thiamine hydrochloride;
Foliumzuur; Draagstof: maïszetmeel; Cyanocobalamine.
> Bewaring
Bewaren beneden 25°C. De verpakking zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen licht.
> Verdeler
Merck Consumer Healthcare nv /sa - 288, Brusselsesteenweg - 3090 Overijse

