
 

 
 

Добавка дієтична МАГНЕЛЬ 
 

Для усунення дефіциту магнію 
та підтримки серцево-судинної, нервової та опорно-рухової 

системи 
 

МАГНІЮ ГЛІЦИНАТ & АКТИВНА ФОРМА ВІТАМІНУ В6 
 
Склад: 1 капсула містить: основні речовини: магнію гліцинат – 750 mg (мг) 
(еквівалентно вмісту 75 mg (мг) елементарного магнію), піридоксаль-5-фосфат 
(метаболічно активна форма вітаміну В6) – 5 mg (мг); допоміжні речовини: 
лактоза, целюлоза мікрокристалічна, кальцію стеарат, кремнію діоксид. 
 
Для покращення всмоктування магнію в кишечнику, кращої його доставки до 
тканин та клітин і кращої засвоюваності організмом у складі добавки дієтичної 
МАГНЕЛЬ застосована хелатна сполука магнію – магнію гліцинат.  
Піридоксаль-5-фосфат (Р-5-Р) – метаболічно активна форма вітаміну В6. Саме 
на неї перетворюються в організмі різні форми вітаміну В6, які людина отримує 
разом з їжею. Піридоксаль-5-фосфат корисний тоді, коли вживання звичайного 
вітаміну В6 не дає очікуваного ефекту. 
 
Рекомендації щодо застосування:  
МАГНЕЛЬ рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону харчування, 
основні речовини якої сприяють протидії розвитку небажаних станів, пов'язаних 
з дефіцитом магнію та / або вітаміну В6: 
 
• при хронічній фізичній та розумовій втомі, дратівливості, стресових станах; • 
при депресії, розладах сну, при міалгіях; • з метою протидії розвитку 
атеросклерозу та інфаркту міокарду; • при надмірному тютюнопалінні та 
зловживанні алкоголем; • при тривалому застосуванні проносних засобів, 
пероральних контрацептивів, окремих класів діуретиків або після процедури 
осмотичного діурезу; • за наявності хронічної гіперглікемії при цукровому діабеті; 
• за наявності перенесеного перелому кісток або остеопорозу; • за наявності 
серцево-судинних захворювань, як-от артеріальна гіпертензія, застійна серцева 
недостатність, серцеві аритмії; • при м’язових судомах, відчутті поколювання у 
м’язах. 
 
Спосіб застосування та рекомендована добова доза:  
Капсули вживати під час їди, ковтати цілими, запиваючи питною водою:  
• дорослим – по 1 капсулі 3 рази на добу;  
• дітям від 6 років (з масою тіла понад 20 кг) – по 1 капсулі 1-2 рази на добу.  
Перед початком застосування рекомендована консультація лікаря. 
 
Застереження щодо застосування:  

• Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Добавку дієтичну не слід 
використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.  



• Вживання добавки дієтичної МАГНЕЛЬ у період вагітності та годування 
грудьми можливе лише після консультації з лікарем. 

• Під час прийому пероральних тетрациклінів вживання добавки дієтичної 
МАГНЕЛЬ необхідно відкласти принаймні на 3 години. 

• Вживання магнію у складі добавки дієтичної послаблює дію пероральних 
антикоагулянтів. 

 
 
Протипоказання:  
індивідуальна непереносимість компонентів, тяжка або помірна ниркова 
недостатність, фенілкетонурія, гіпермагніємія, гіпервітаміноз вітаміну В6, 
міастенія гравіс, атріовентри-кулярна блокада, тяжка артеріальна гіпотензія, 
одночасне застосування з леводопою.  
 
Форма випуску:  
капсули №60 у полімерному контейнері. 
 
Маса нетто 1 капсули:   820 mg (мг) ± 5%. 
Строк придатності:    2 роки. 
 
Умови зберігання:  
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25оС в сухому, 
захищеному від світла та недоступному для дітей місці. 
 
Виробник:  
ТОВ «ОМНІФАРМА КИЇВ»,  
Україна, 02088, м. Київ, вул. Євгенія Харченка, 55, тел.: +38 (044) 377-51-14; 
фактична адреса потужностей (об’єкта) виробництва:  
Україна, 20741, Черкаська обл., Смілянський район,  
с. Сунки, вул. Центральна, 1. 
ТУ У 10.8-35758392-018:2020  
 
Дата перегляду: «25» січня 2021 року 
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