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Polomag K+, tabletki, 90 szt
 

Cena: 14,64 zł

Opis słownikowy

Postać tabletki

Producent Novascon

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Magnez, Potas, Witamina B6

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Polomag K+, tabletki, 90 szt

Suplement diety Polomag K+ zawiera składniki wspomagające prawidłowe funkcjonowanie mięśni i układu nerwowego oraz
pomagające utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi.

Skład Polomag K+, tabletki, 90 szt

Potas (cytrynian potasu), magnez (cytrynian magnezu), witamina Be (chlorowodorek
pirydoksyny), substancja wype?niaj?ca - celuloza mikrokrystaliczna, substancja
przeciwzbrylaj?ca - stearynian magnezu

Sk?ad porcji zalecanej do spo?ycia w ci?gu dnia:

Sk?adnik Zawarto?? w 2 tabletkach %RDA*

Potas 300 mg 15
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Magnez 140 mg 37,3

Witamina B6 5 mg 357

*RDA - zalecane dzienne spo?ycie

Działanie Polomag K+, tabletki, 90 szt

Preparat uzupełniający poziom magnezu, potasu i witaminy Be w okresie zwiększonego zapotrzebowania oraz w przypadku
niedostatecznej ich podaży z dietą.

Potas pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i mięśni. Ponadto przyczynia się do utrzymania odpowiedniego
ciśnienia krwi.

Magnez bierze udział w wielu ważnych procesach fizjologicznych i biochemicznych zachodzących w naszym organizmie. Wspiera
funkcjonowanie mięśni oraz utrzymanie prawidłowej równowagi elektrolitowej. Dodatkowo wspomaga właściwe funkcjonowanie układu
nerwowego oraz przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Witamina B6 odgrywa znaczącą rolę w funkcjonowaniu układu nerwowego, pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek, a
także przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia I znużenia.

Dawkowanie Polomag K+, tabletki, 90 szt

1 tabletka dwa razy dziennie.

Tabletkę należy połknąć i popić wodą. Zaleca się przyjmowanie podczas posiłku.

Informacje dodatkowe Polomag K+, tabletki, 90 szt

Nie należy spożywać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią mogą stosować preparat po konsultacji 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.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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