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Neomag Ginkgo x50 tabletek
 

Cena: 14,84 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Aflofarm

Postać tabletki

Substancja
czynna

bakopa drobnolistna (bakozydy), magnez,
miłorząb japoński, witamina B6

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli

Opis produktu
 

Neomag Ginkgo to suplemet diety, który oprócz magnezu i witaminy B6 zawiera także wyciągi wspierające utrzymanie prawidłowych
funkcji poznawczych.

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. Wyciąg z liści miłorzębu japońskiego (Ginkgo biloba) pomaga utrzymać prawidłowe funkcje poznawcze. Wyciąg z ziela
Bacopa monnieri (Brahmi) wspomaga pamięć i koncentrację. Wspiera utrzymanie prawidłowych funkcji poznawczych.

Skład

1 tabletka zawiera: magnez 60 mg (16%)*, witamina B6 1,4 mg (100%)*, wyciąg z liści miłorzębu japońskiego (Ginkgo Biloba) 80
mg, w tym flawonoglikozydy 10 mg, laktony terpenowe 2,4 mg, wyciąg z ziela Brahmi 30 mg.

*RWS- Referencyjna Wartość Spożycia

węglan magnezu, substancja wypełniająca: celuloza, wyciąg z liści miłorzębu japońskiego, substancja wypełniająca: fosforany wapnia,
wyciąg z ziela Brahmi, substancje glazurujące: hydroksypropylometyloceluloza oraz sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik:
węglan wapnia, substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, substancja glazurująca:
hydroksypropyloceluloza, chlorowodorek pirydok�syny, substancje glazurujące: wosk pszczeli biały i wosk carnauba
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
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