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NeoMag Cardio tabletki, 50 tbl
 

Cena: 22,37 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

NeoMag Cardio kompleksowy suplement diety w dla osób dorosłych zawierający połączenie magnezu z witaminą B6 i potasem oraz
wyciągiem z głogu, którego składniki wspomagają m.in. prawidłowe krążenie krwi oraz utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. 

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 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 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:
glukonian potasu, węglan magnezu, węglan potasu, substancja wypełniająca: celuloza, substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza, wyciąg z owocu głogu, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja
przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja glazurująca: hydroksypropyloceluloza, chlorowodorek pirydoksyny, barwnik: czerwień
koszenilowa A, substancje glazurujące: wosk pszczeli i wosk Carnauba.
Czerwień koszenilowa może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.

2 tabletki zawierają
Potas - 300 mg (15%)*
Magnez - 70 mg (19%)*
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Wyciąg z głogu - 60 mg
Witamina B6 - 1,14 mg (81%)*

* % referencyjnej wartości spożycia

Sposób użycia:

Dorośli 1 tabletka 2 razy dziennie.

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Przyjmować w trakcie lub po posiłku, popijając wodą.

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

Opakowanie: 50 tabletek

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
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