Apteka internetowa MEDEST
Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

NeoMag Forte, tabletki, 50 szt.
Cena: 17,89 pln
Opis słownikowy
Marka

Neomag

Postać

tabletki

Producent

Aflofarm

Rejestracja

Suplement diety

Opis produktu

Opis NeoMag Forte, tabletki, 50 szt.
Opis
NeoMag forte Magnez + B6 Suplement diety wspomagający prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i mięśni oraz zmniejszenie
uczucia zmęczenia i znużenia.
Naturalny magnez - podwójna dawka.
Składniki
Węglan magnezu, celuloza mikrokrystaliczna (substancja wypełniająca), stearynian magnezu (substancja glazurująca), sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowana (substancja wypełniająca), chlorowodorek pirydoksyny.
** w porównaniu do 1 tabletki NeoMag stres.
Składniki

1 tabletka

Magnez

120 mg (32%)*

Witamina B6

1,4 mg (100%)*

*% zalecanego dziennego spożycia.
Właściwości składników
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Składniki suplementu diety Neomag forte przyczyniają się do:
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia
prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i mięśni

Magnez oraz witamina B6 przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego, zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia, pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz w utrzymaniu prawidłowych funkcji
psychologicznych.
Magnez pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni oraz w utrzymaniu równowagi elektrolitowej. Dodatkowo magnez odgrywa rolę
w procesie podziału komórek i pomaga w prawidłowej syntezie białka.
Witamina B6 przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu białka i glikogenu. Ponadto witamina pomaga w prawidłowej
produkcji czerwonych krwinek i prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Przyczynia się również do regulacji aktywności
hormonalnej.

Zalecane dzienne spożycie
Dorośli: 1 tabletka dziennie.
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Przeciwwskazania: Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. Kobiety w ciąży i matki karmiące powinny skonsultować
możliwość stosowania z lekarzem.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
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