
Acțiune
Magneziul este un mineral indispensabil 
vieții celulelor, aproximativ jumătate din 
conținutul de magneziu prezent în organism 
fiind localizat în interiorul celulelor. Restul se 
regăseşte la nivelul țesutului osos, în 
combinație cu calciul și fosforul. Element 
necesar pentru mai mult de 300 de reacții 
biochimice din organism, magneziul 
contribuie la metabolismul energetic 
normal, la funcționarea normală a sistemului 
nervos și muscular. Participă la procesul de 
diviziune celulară, la sinteza normală a 
proteinelor, la echilibrul electrolitic și 
contribuie la menținerea sănătății psihice, a 
sistemului osos și a dinților. De asemenea, 
contribuie la reducerea oboselii și 
extenuării.

Vitamina B6 contribuie la sinteza normală a 
cisteinei, la metabolismul normal al 
homocisteinei, al proteinelor și al 
glicogenilor. De asemenea, contribuie la 
formarea normală a globulelor roșii, la 
reglarea activității hormonale și la 
funcționarea normală a sistemului imunitar.

Ingrediente
Fiecare drajeu conține lactat de magneziu 
dihidrat 470 mg (corespunzător la 47,90 mg 
magneziu), agenți de glazurare (zahăr, 
carbonat de calciu, dioxid de titan, talc, 
gelatină, ceară Carnauba micronizată), agent 
de încărcare (lactoză monohidrat), agenți de 
întărire (amidon de porumb, polividonă K30), 
agent antiaglomerant (stearat de magneziu), 
vitamina B6 1,4 mg.

Utilizare
Pentru adulți și copii peste 6 ani: 1 drajeu de 3 
ori pe zi pe zi.

Precauții
Tratamentul cu tetracicline se administrează 
cu cel puțin 3 ore înainte de MAGNEFORT® B6. 
Nu se asociază în tratamentul cu levodopa. 
Conține zaharuri (zahăr și lactoză).

Atenționări
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă 
variată și echilibrată și un mod de viață 
sănătos. 
A nu se depăși doza recomandată pentru 
consumul zilnic. A nu se lăsa la îndemâna și 
vederea copiilor mici. A se consuma înainte de 
data expirării înscrisă pe ambalajul produsului.
Nu aruncați niciun supliment alimentar pe 
calea apei sau a reziduurilor menajere. 
Întrebați farmacistul cum să aruncați 
suplimentele alimentare pe care nu le mai 
folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea 
mediului.

Condiții de păstrare
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în 
ambalajul original.

Mod de prezentare
Cutie cu 5 blistere a câte 10 drajeuri.

Producător
SC BIOFARM SA
Str. Logofătul Tăutu nr. 99, sector 3, 
București, România
Tel: 021.30.10.600

Ingrediente Cantitatea/drajeu %VNR*

Vitamina B6 1,4 mg 100

1347,9 mgMagneziu

*VNR = Valorile nutriţionale de referinţă adulţi, conform
              Regulamentului (UE) nr. 1169/2011

Experiența acumulată de-a-lungul anilor ne-a învățat o mulțime de lucruri: responsabilitate, 
performanță, inovație, grijă și, mai presus de orice, faptul că aceste valori au sens doar dacă 
sunt puse în slujba oamenilor. De aceea, noi, Biofarm®, lucrăm zi de zi, oră de oră, pentru 
oameni, pentru sănătatea și starea ta de bine. Ne certificăm și recertificăm periodic la cel 
mai înalt standard internațional toate sistemele, liniile de producție și orice alt aspect care 
ține de promisiunea noastră -  să oferim produse sigure si de cea mai bună calitate.


