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NeoMag Stres, tabletki, 50 szt.
 

Cena: 21,19 zł

Opis słownikowy

Marka Neomag

Postać tabletki

Producent Aflofarm

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Chmiel, Magnez, Melisa, Witamina B6

Opis produktu
 

Informacje podstawowe NeoMag Stres, tabletki, 50 szt.

Magnez i witamina B6 pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i utrzymaniu prawidłowych funkcji
psychologicznych. Wyciąg z ziela melisy pomaga w utrzymaniu dobrego nastroju oraz prawidłowych funkcji poznawczych. Wyciąg z
szyszek chmielu wspomaga relaks oraz fizyczne i psychiczne dobre samopoczucie. Przyczynia się również do spokojnego i zdrowego
snu.

Skład NeoMag Stres, tabletki, 50 szt.

w?glan magnezu, substancja wype?niaj?ca: celuloza, wyci?g z ziela melisy, wyci?g z

szyszek chmielu, substancja glazuruj?ca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja

przeciwzbrylaj?ca: dwutlenek krzemu, substancja glazuruj?ca: sole magnezowe

kwasów t?uszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja glazuruj?ca:

hydroksypropyloceluloza, chlorowodorek pirydoksyny, substancje glazuruj?ce: wosk

pszczeli bia?y i wosk Carnauba.
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Sk?adniki 1 tabletka % RWS*

Magnez 60 mg 16%

Witamina B6 1,4 mg 100%

Wyci?g z ziela melisy 60 mg ---

Wyci?g z szyszek chmielu 40 mg ---

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

Działanie NeoMag Stres, tabletki, 50 szt.

Zawarte w suplemencie diety NeoMag stres magnez i witamina B6 wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i
utrzymanie prawidłowych funkcji psychologicznych. Dzięki zastosowaniu wyciągu z ziela melisy będącego źródłem składników
aktywnych o działaniu lekko uspokajającym preparat pomaga się uspokoić i odprężyć. Pomaga jednocześnie w utrzymaniu dobrego
nastroju oraz prawidłowych funkcji poznawczych. Wyciąg z szyszek chmielu podobnie jak wyciąg z ziela melisy, wspomaga relaks oraz
fizyczne i psychiczne dobre samopoczucie. Zapewnia również spokojny i fizjologiczny sen.

Wskazania NeoMag Stres, tabletki, 50 szt.

Składniki suplementu diety NeoMag stres wspomagają uspokojenie, odprężenie i dobre samopoczucie - zarównio psychiczne jak i
fizyczne. Preparat szczególnie polecany w okresach wzmożonego narażenia na stres. Przeznaczony dla osób dorosłych.

Dawkowanie NeoMag Stres, tabletki, 50 szt.

Dorośli: 1 tabletka dziennie.

Informacje dodatkowe NeoMag Stres, tabletki, 50 szt.

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.
Nie zaleca się stosowania produktu przez osoby kierujące pojazdami i obsługujące maszyny.
Preparatu nie należy łączyć z innymi środkami o właściwościach uspokajających lub nasennych.
Nie zaleca się stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróznicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić od wilgoci i światła.
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