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Informação ao consumidor: 
1. O que é Fosfoglutina B6 e para que é utilizada
2. Como tomar Fosfoglutina B6
3. Como conservar Fosfoglutina B6
4. Outras informações

1. O QUE É FOSFOGLUTINA B6 E PARA QUE É UTILIZADA
A Fosfoglutina B6 é um suplemento alimentar que contém L-glutamina, sais minerais e vitamina B6. A Vitamina B6 e o magnésio contribuem para a redução do cansaço e da fadiga e para o normal 
funcionamento do sistema nervoso e da função psicológica. 

O cálcio e o fósforo contribuem para o normal metabolismo produtor de energia.  

2. COMO TOMAR FOSFOGLUTINA B6
A dose diária recomendada é de 4 comprimidos por dia, durante 3 a 6 meses. Os comprimidos devem ser tomados 2 ao almoço e 2 ao jantar, com um copo de água sem mastigar. 

3. COMO CONSERVAR FOSFOGLUTINA B6
Conservar a temperatura inferior a 30ºC.
Proteger da luz.
Não utilize Fosfoglutina B6 após o prazo de validade impresso na embalagem. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado. 
Manter fora do alcance das crianças. 

Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de um regime variado e equilibrado e de um modo de vida saudável. 

4. OUTRAS INFORMAÇÕES
Quais os ingredientes da Fosfoglutina B6
Pidolato de cálcio, ortofosfato de magnésio, L-Glutamina, cloridrato de piridoxina (vitamina B6), regulador de acidez E343 ii, antiaglomerante E-460(i) e 470b.

Qual o aspeto de Fosfoglutina B6 e conteúdo da embalagem
Fosfoglutina B6 é comercializada em embalagem de 60 comprimidos oblongos de cor branca. 

Precauções especiais a considerar: 
- Não recomendado no caso de hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos constituintes da formulação.
- Não recomendado na gravidez e aleitamento.
- Não recomendado a crianças
- No caso de doença renal ou hepática, inicie a toma deste produto apenas com recomendação do médico ou farmacêutico.
- Poderão ocorrer reações adversas a nível gastrointestinal (náuseas, vómitos, dor abdominal e anorexia) e reações de fotossensibilidade. 
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