
 
Apteka Przyjazna Dla Pacjenta

Apteka Przyjazna Dla Pacjenta, Albigowa 1054a, Albigowa
+48 17 225 00 33

 
 

NeoMag Skurcz 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
 

Suplement diety NeoMag skurcz uzupełnia dietę w witaminę B6 oraz potas i magnez. 

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 i potas - pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.

Składniki:
Glukonian potasu, węglan magnezu, substancja wypełniająca: celuloza, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
substancja wypełniająca: dwutlenek krzemu, chlorowodorek pirydoksyny.

2 tabletki zawierają
Magnez - 60 mg (16%)*
Witamina B6 - 1,4 mg (100%)*
Potas - 300 mg (15%)*

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

Przeciwwskazania:

Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy oraz nadwrażliwość ze strony przewodu pokarmowego.

Osoby z schorzeniami nerek oraz układu krążenia, powinny skonsultować stosowanie preparatu z lekarzem.

Należy zachować ostrożność w stosowaniu produktu łącznie z innymi preparatami witaminowo-mineralnymi i lekami zawierającymi
potas oraz magnez.

W okresie ciąży i karmienia decyzję o stosowaniu powinno się skonsultować z lekarzem.

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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