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NEOMAG FORTE 20 tabletek musujących
 

Cena: 11,88 PLN

Opis słownikowy

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

 

NEOMAG FORTE 20 tabletek musujących 

 

NeoMag forte mus to suplement diety uzupełniający codzienną dietę w magnez i witaminę B6 w postaci tabletek musujących.

 

Składniki

kwas cytrynowy (regulator kwasowości), wodorowęglan sodu (regulator kwasowości), glukoza, węglan magnezu (substancja
zagęszczająca), aromaty, glikol polietylenowy 6000 (nośnik), sacharynian sodu (substancja słodząca), ryboflawina (barwnik), aspartam
(substancja słodząca), chlorowodorek pirydoksyny.

** w porównaniu do 1 tabletki NeoMag stres.

  

Składniki

  

1 tabletka zawiera:
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Magnez 120 mg (32%)*

  

Witamina B6

  

1,4 mg (100%)*

% dziennego zalecanego zapotrzebowania

 

Właściwości

Składniki suplementu diety Neomag forte mus 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 spożycie

Dorośli: 1 tabletka dziennie.

Tabletkę należy rozpuścić w 200 ml chłodnej wody.

 

Ważne

Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.

Kobiety w ciąży i matki karmiące powinny skonsultować możliwość stosowania z lekarzem.

Zawiera źródło fenyloalaniny. Nie stosować u chorych na fenyloketonurię.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.

Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Chronić od światła.

Zawiera aspartam.
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