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NeoMag Przemęczenie, 50 tabletek magnez żeń-szeń
 

cena: 15,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka 120 mg + 1,4 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
 

Magnez przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.
Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.

Mate przyczynia się do zwiększenia wytrzymałości na fizyczne i psychiczne zmęczenie, dzięki właściwościom stymulującym i
tonizującym.

Żeń-szeń pomaga w utrzymaniu sprawności intelektualnej i fizycznej w przypadkach osłabienia, wyczerpania, zmęczenia i obniżenia
koncentracji.

Witaminy z grupy B przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia (ryboflawina, witamina B6, witamina B12, niacyna i
kwas pantotenowy) i do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego (tiamina, ryboflawina, witamina B6, witamina B12,
niacyna i kwas pantotenowy), pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego (tiamina, ryboflawina, witamina B6,
witamina B12 oraz niacyna) oraz w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych (tiamina, witamina B6, witamina B12 i niacyna).

Wskazania

Składniki suplementu diety NeoMag przemęczenie przyczyniają się do:

zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia,

utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego,

zwiększenia wytrzymałości na fizyczne i psychiczne zmęczenie, dzięki właściwościom stymulującym i tonizującym,
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 oraz pomagają w:

prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych,

utrzymaniu sprawności intelektualnej i fizycznej w przypadkach osłabienia, wyczerpania, zmęczenia i obniżenia koncentracji.

Działanie

regeneruje organizm

pomaga zwalczyć przemęczenie

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Dorośli: 2 tabletki na dobę.

Skład

Magnez 70 mg 19%

Tiamina (Witamina B1) 0,275 mg 25%Ryboflawina (Witamina B2) 0,35 mg 25% 25%Witamina B6 0,7 mg 50%Niacyna 4 mg ekwiwalentu
niacyny 25%Kwas pantotenowy 1,5 mg 25%Witamina B12 0,625 μg 25%Wyciąg z liści ostrokrzewu paragwajskiego (Ilex paraguariensis,
mate) 70 mg  Wyciąg z korzenia żeń-szenia właściwego (Panax ginseng) 35 mg

Uwagi do stosowania

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

Nie stosowac w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.

Nie zaleca się stosować produktu w okresie ciąży i karmienia piersią.

Produkt nie powinien być stosowany dłużej niż 3 miesiące.

W przypadku stosowania leków, należy skonsultować przyjmowanie preparatu zawierającego żeń-szeń z lekarzem.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Zawartość:

50 tabletek

Producent / Podmiot odpowiedzialny: AFLOFARM

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C
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