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Neomag Skurcz x50 tabletek
 

Cena: 14,84 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Aflofarm

Postać tabletki

Substancja
czynna

magnez, potas, witamina B6

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli

Opis produktu
 

Składniki NeoMagu skurcz uzupełniają dietę w witaminę B6 oraz potas i magnez. Magnez oraz witamina B6 przyczyniają się do
utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Magnez oraz potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.

Czasami zmagamy się ze skurczami. Najczęstsze sytuacje, w których musimy sobie radzić z tym nieprzyjemnym uczuciem to: zbyt
długie przebywanie w jednej pozycji, uprawianie sportu, w konsekwencji spożywania alkoholu czy podczas snu. Skurcze to także drganie
powieki. Skład suplementu diety NeoMag skurcz uzupełniają dodatkowo witamina B6 oraz potas. Magnez oraz witamina B6
przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego, a magnez i potas pomagają w prawidłowym
funkcjonowaniu mięśni.

Sposób użycia:

Dorośli 1 tabletka 2 razy dziennie. Tabletkę należy przyjmować podczas lub po posiłku, popijając wodą. 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 - 60 mg (16%)*
Potas - 300 mg (15%)*
Witamina B6 - 1,4 mg (100%)*

*% Zalecanego Dziennego Spożycia
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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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