
Tekutý horčík/hořčík
MAGNESIUM

Vyrobeno na Slovensku. 
Distributor/Distribútor: 
Pharma Activ Czech s.r.o., Fryštátská 238/47, 
733 01 Karviná, tel: +420 596 612 020, 
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Horčík vo forme mikročastíc je vhodný pre správny rozvoj a fungovanie organizmu. Vďaka 
svojej tekutej forme a vitamínu C je veľmi dobre vstřebavatelný, v násobně väčších dávkach 
ako horčik v tuhom stave. Hořčík ve formě mikročástic je vhodný pro správný rozvoj  
a fungování organismu. Díky své tekuté formě a vitamínu C je velmi dobře vstřebavatelný,  
v násobně větších dávkách než hořčík, np. ve formě tablet.
Horčík prispieva k zníženiu únavy a vyčerpania, prispieva k normálnej činnosti nervovej 
sústavy a psychickej rovnováhe. Prispieva k elektrolytickéj rovnováhe, k normálnemu 
energetickému metabolizmu. Horčík sa podieľa na procese delenia buniek, prispieva  
k normálnej syntéze bielkovín, činnosti svalov. Horčík prispieva k udržaniu normálneho 
stavu kostí a zubov. 
Hořčík přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání, přispívá k normální činnosti nervové  
soustavy a k psychické činnosti. Přispívá k elektrolytické rovnováze, k normálnímu 
energetickému metabolismu. Hořčík se podílí na procesu dělení buněk, přispívá k normální 
syntéze bílkovin, činnosti svalů. Hořčík přispívá k udržení normálního stavu kostí a zubů.
Nezabúdajte, že zdravý spôsob života a vyvážená strava zaisťujú riadne fungovanie organizmu  
a dobrú kondíciu./Nezapomeňte, že zdravý způsob života a vyvážená strava zajišťují řádné 
fungování organismu a dobrou kondici.
Číslo výrobní šarže a minimální trvanlivost uvedená na víčku.
Číslo výrobnej šarže a minimálna trvanlivosť uvedená na uzávere.
Skladovanie: Skladovať mimo dosahu detí. Chrániť pred priamym slnečným žiarením.  
Po otvorení skladovať v chladničke, nie viac ako 2 mesiace. Nezmrazovať! 
Skladování: Ukládejte mimo dosah dětí. Nezmrazovat! Po otevření skladovat v ledničce. 
Chraňte před přímým slunečním světlem.

Dávkovanie/Dávkování: 5 ml 2x denne. Podľa priloženej odmerky. Prípadná usadenina je 
prirodzená. Pred použitím pretrepať. Odporúčame rozriediť v 200ml vody. / 
5 ml 2x denně. Dle přiložené odměrky. Před použitím protřepat. Doporučujeme rozředit 
ve 200ml vody.
Upozornenie: Výživové doplnky sa nesmú používať ako náhrada rozmanitej stravy.  
Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. Nevhodné pre deti do 3 rokov, 
tehotné a dojčiace ženy. Nevhodné pre osoby alergické (precitlivené) na niektorú z látok, 
uvedených v zložení produktu. Vhodné pre vegetariánov a vegánov.
Upozornění: Nepřesahovat doporučenou denní dávku. Není určeno jako náhrada pestré 
stravy. Vhodné pro děti od 3 let. Nevhodné pro těhotné a kojící ženy. Nevhodné pro osoby 
alergické (přecitlivělé) na některou z látek ve složení produktu. Výrobek je vhodný pro 
vegetariány a vegany.
Zloženie/Složení (v prepočte na dennú dávku/v přepočtu na denní dávku – 10 ml): 
Aktívne zložky/Aktívní složky: Voda, kyselina citrónová 340mg, kyselina L-askorbová 
(vitamín C) 210mg (262 %*), Horčík/Hořčík Mg (chlorid hořečnatý) 166mg (44 %*), 
aróma: malina 20mg. Ostatné zložky/Přísady: sladidlo: Acesulfam K, farbivo/barvivo: 
E122. %* - denný referenčný príjem látok/referenční hodnota příjmu


