
®Equilibra
supliment alimentar

115 x 150 mm

Excipienți: talc, stearat de magneziu, dioxid de siliciu  ●  capsula: gelatină și coloranți: dioxid 
de titan (E 171), galben de chinolină (E 104), roșu allura AC (E 129). Nu conține zahăr și lactoză.

 Societatea contemporană este guvernată de viteză, trăsătură care ne definește existența 
și activitatea. În plus, alimentația dezechilibrată, sedentarismul, efortul excesiv, fumatul, 
consumul de alcool, dietele restrictive, diverse afecțiuni sau administrarea anumitor medica-
mente pot influența aportul sau eliminarea de minerale și vitamine.

 Un regim alimentar adecvat și variat ar putea oferi, în condiții normale, toți nutrienții 
necesari dezvoltării normale și asigurării unei vieți sănătoase, în cantități care corespund celor 
stabilite și recomandate de datele științifice general acceptabile. Această situație ideală nu 
este o realitate pentru toate mineralele și vitaminele și nici pentru toate grupurile de 
populație. Din cauza stilurilor de viață specifice sau din alte motive, consumatorii pot alege să 
suplimenteze aportul anumitor nutrienți prin suplimente alimentare. În timpul creșterii, 
recoltării, depozitării și procesării  alimentelor pot avea loc diferite fenomene care modifică 
conținutul nutrițional al acestora. Diminuarea nutrienților din alimente în timpul procesării 
are loc prin expunerea la temperaturi înalte, lumină sau oxigen. Caracteristicile unui aliment 
sunt corelate cu sursa de proveniență, tehnologia industrială de obținere și pregătirea 
culinară.

 Deficiența de magneziu și vitamina B6 se poate manifesta prin lipsă de energie, stare 
continuă de oboseală, modificări ale dispoziției și agitație.

®Asocierea magneziului cu vitamina B6 în suplimentul alimentar Equilibra  se bazează pe 
cumularea efectelor benefice ale celor două elemente, în special la nivelul celulei nervoase și 
implicarea în funcționarea normală a organismului. Vitamina B6  favorizează absorbția și 
menținerea magneziului în organism.

®Cum se utilizează Equilibra
®Ca supliment alimentar, la adulți se recomandă 2 capsule Equilibra  pe zi, în timpul mesei 

principale, cu o cantitate suficientă de lichid.

®Acordați atenție utilizării Equilibra :

Suplimentele alimentare nu trebuie să înlocuiască un regim alimentar variat și echilibrat.
®Suplimentul alimentar Equilibra  nu se va administra persoanelor cu hipersensibilitate cunoscută 

la oricare  dintre componente. 

A nu se depăși doza zilnică recomandată.

Păstrare

A se consuma, de preferinţă, până la sfârşitul termenului de valabilitate înscris pe ambalaj (EXP).

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

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. 

Pantone 284 C

Pantone 280 C

Pantone 186 C

Pantone Process Black C

contribuie la:Vitamina B  6

•  metabolismul energetic normal

  formarea normală a globulelor roşii•

  funcţionarea normală a sistemului imunitar •

  reducerea oboselii și extenuării•

  funcţionarea normală a sistemului nervos•

  menţinerea sănătăţii psihice•

  reglarea activităţii hormonale•

  metabolismul normal al proteinelor şi •
   al glicogenilor 

 sinteza normală a cisteinei •

 metabolismul normal al homocisteinei •

Magneziul contribuie la:

 reducerea oboselii şi extenuării• 

 funcţionarea normală a sistemului nervos• 

 menţinerea sănătăţii psihice• 

 funcţionarea normală a sistemului muscular• 

 menţinerea sănătăţii sistemului osos•  

 menţinerea sănătăţii dinţilor•  

 metabolismul energetic normal•  

 echilibrul electrolitic•  

 sinteza normală a proteinelor•  

 procesul de diviziune celulară•  

®Ce conține Equilibra ?

* % DZR — procent din doza zilnică recomandată

Ingrediente active

Magneziu (sub formă de lactat 
de magneziu dihidrat 425 mg)

Vitamina B (clorhidrat 6 

de piridoxină)

43,5 mg 87 mg

5 mg 10 mg

Compoziţie/capsulă Compoziţie /2 capsule % DZR*/2 capsule

23,2 %

714 %

Forma de prezentare

Cutie cu 3 blistere x 10 capsule.

Producător 

Antibiotice SA

Str. Valea Lupului nr.1, 707410 Iași, România

®Suplimentul alimentar Equilibra  este produs garantat marca Antibiotice.

Suntem întotdeauna în slujba celor care au nevoie de sprijinul nostru. 
Preţuim eficienţa, cunoaşterea şi spiritul de cooperare, care ne permit să fim 
orientaţi către nevoile mereu în schimbare ale clienţilor şi consumatorilor noştri.

®Equilibra
supliment alimentar


