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Voedingssupplement met vitamines, magnesium en taurine

Ingrediënten

Magnesiumglycerofosfaat (900 mg), taurine, 
draagstoffen: maltodextrine en hydroxypropylcellulose, 
antiklontermiddelen: natriumcarboxymethylcellulose, 
silica en magnesiumzouten van vetzuren, 
pyridoxal-5-fosfaat (vit. B6), calcium-L-methylfolaat, 
methylcobalamine (vit. B12), cholecalciferol (vit. D3).

Nutritionele informatie per tablet

Magnesiumglycerofosfaat 900 mg
Magnesiumelement 100 mg 27%*
Vit. B6 1 mg 71%*
Vit. B12 12,5 µg 500%*
Folaat (Metafolin®) 100 µg 50%*
Vit. D   12,5 µg 250%*
Taurine 150 mg

* % RI = Referentie Inname 

MetaRelax® is een compleet 
magnesiumcomplex te gebruiken bij  
stressmomenten1(folaat), vermoeidheid2 (folaat, 
magnesium, vit. B6, B12) en ter ondersteuning 
van de spieren3 (magnesium, vit. D).

Wetenschappelijk onderzoek heeft  
aangetoond dat het gebruikte magnesium- 
zout, nl. magnesiumglycerofosfaat, een  
uitstekende gastro-intestinale tolerantie  
vertoont. 

De toegevoegde vitamines B6, B12 en  
zijn goed opneembare en actieve vormen : ze zijn 
direct beschikbaar voor werking in het lichaam.

Gebruiksaanwijzing:
2 tabletten per dag of zoals aanbevolen 

Fris en droog bewaren. De aanbevolen  
dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden.  
Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren. 
Een voedingssupplement mag niet ter vervanging 
van een gevarieerde en evenwichtige voeding  
en van een gezonde levensstijl worden gebruikt. 
Dit voedingssupplement is niet geschikt voor 
kinderen tot en met 3 jaar.
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90 tabletten / 113 g ℮

MetaRelax®

Bij stressmomenten 1 en vermoeidheid 2  
Goed voor de spieren 3
Magnesium(glycerofosfaat)2,3, 
B62, B111,2 (Metafolin®), B122  
Vit. D3
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MetaRelax®

Productnr.: 28448
 Z-index 15379957

Verkrijgbaar in de apotheek, adviesdrogist  
of gezondheidswinkel

Distr. in The Netherlands: Metagenics Netherlands BV
Celsiusweg 20, Industrial Estate 4212, NL-5928 PR  Venlo
info@metagenics.nl - www.metagenics.eu

L:
Ten minste houdbaar tot einde: zie zijkant

®

Metafolin® is een geregistreerd merk 
van Merck KGaA, Darmstadt, Duitsland
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