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NeoMag Cardio, 50 tabletek
 

cena: 15,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka 35 mg + 0,7 mg + 150 mg + 30 mg

Opakowanie 50 tabletek

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja suplement

Substancja
czynna

Magnesii lactas + pirydoxinum

Zastosowanie Magnez

Opis produktu
 

Wskazania

Składniki MGB6 Cardio:

  korzystnie wpływają na prawidłowe funkcjonowanie układu krążenia, układu nerwowego

  wzmacniają pracę mięśnia sercowego

  zwalczają skutki stresu i zmęczenia poprawiając sprawność fizyczną i psychiczną organizmu

Działanie:

Składniki suplementu diety Neomag cardio wspomagają:

  prawidłowe krążenie krwi

  utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi

Skład:

Magnez oraz witamina B6 przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Pomagają w prawidłowym
funkcjonowaniu układu nerwowego oraz w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych. Przyczyniają się również do
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Magnez pomaga ponadto w utrzymaniu równowagi elektrolitowej oraz prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.Witamina B6 pomaga w
prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny.Potas pomaga w
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 prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz mięśni. Pomaga również w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi.Wyciąg z
głogu wpływa na zwiększenie dopływu tlenu i wspomaga krążenie krwi.

składniki:

2 tabletki zawierają

% zalecanego dziennego spożycia

Magnez 70 mg 19%

Witamina B6 1,4 mg 100%

Potas 300 mg 15%

Wyciąg z głogu 60 mg

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Dorośli: 1 tabletkę dwa razy dziennie. Przyjmować w trakcie lub po posiłku, popijając wodą. Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do
spożycia.

Uwagi do stosowania

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta
oraz zdrowy tryb życia.

Zawartość
50 tabletek

Sposób przechowywania
15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: AFLOFARM

Pozwolenie: GIS 27.06.2007
 

Parametry

Wybierz moc 50 mg (0,00 PLN)
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