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NeoMag Przemęczenie x50 tabletek
 

Cena: 14,84 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Aflofarm

Postać tabletki

Substancja
czynna

kwas pantotenowy, magnez, niacyna,
ostrokrzew paragwajski (Yerba mate),
witamina B1, witamina B12, witamina B2,
witamina B6, żeń-szeń

Typ produktu suplement diety

Wiek dzieci

Opis produktu
 

Składniki suplementu diety NeoMag przemęczenie przyczyniają się między innymi do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia
(magnez, niacyna).

W codziennym pędzie łatwo o zmęczenie. W takiej sytuacji warto sięgnąć po wsparcie jakim jest NeoMag. Jego składniki pomagają w
prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz utrzymanie prawidłowych funkcji psychologicznych (magnez), sprawności
intelektualnej i fizycznej w przypadkach osłabienia, wyczerpania, zmęczenia i obniżenia koncentracji (żeń-szeń).

Sposób użycia:

Dorośli 2 tabletki na dobę. Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Suplement diety nie może być stosowany jako
substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Skład

2 tabletki zawierają:

Magnez - 70 mg (19%)*
Wyciąg z liści ostrokrzewu paragwajskiego (Ilex paraguariensis, mate) - 70 mg
Wyciąg z korzenia żeń-szenia właściwego (Panax ginseng) - 35 mg
Tiamina (Witamina B1) - 0,25 mg (25%)*
Ryboflawina (Witamina B2) - 0,3 mg (25%)*
Witamina B6 - 0,7 mg (50%)*
Witamina B12 - 0,4 μg (25%)*
Niacyna - 4 mg ekwiwalentu niacyny (25%)*
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Kwas pantotenowy - 1,5 mg (25%)*

* % referencyjnej wartości spożycia

Informacje dodatkowe:

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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