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Neomag Slim x50 tabletek
 

Cena: 14,84 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Aflofarm

Postać tabletki

Substancja
czynna

gurmar, kola, magnez, witamina B6

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli

Opis produktu
 

Neomag Slim
Neomag Slim to suplemet diety, który oprócz magnezu i witaminy B6 zawiera także wyciągi z nasion koli błyszczącej i z liści Gymnema
sylvestre.

Magnez oraz witamina B6 wspierają funkcjonowanie układu nerwowego, przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu
energetycznego oraz zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Dodatkowo wspierają utrzymanie prawidłowych funkcji
psychologicznych. Magnez pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni oraz utrzymaniu równowagi elektrolitowej. Witamina B6
przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej oraz prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.

Wyciąg z nasion koli błyszczącej (Cola nitida) wspiera proces odchudzania i spalania tłuszczu. Wyciąg z liści Gymnema sylvestre
wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Pomaga kontrolować prawidłową wagę ciała. Wspiera kontrolę apetytu i
przyczynia się do zmniejszenia apetytu. Wspiera prawidłowy metabolizm tłuszczów.

Skład

1 tabletka zawiera: magnez 60 mg (16%)*, witamina B6 1,4 mg (100%)*, wyciąg z nasion koli błyszczącej (Cola nitida) 50 mg, w
tym kofeina 5 mg, wyciąg z liści Gymnema sylvestre 50 mg, w tym kwas gymnemowy 12,5 mg.

*RWS- Referencyjna Wartość Spożycia

węglan magnezu, substancja wypełniająca: celuloza, wyciąg z nasion koli błyszczącej, wyciąg z liści Gymnema sylvestre, substancja
wypełniająca: fosforany wapnia, substancje glazurujące: hydroksypropylometyloceluloza oraz sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
barwnik: węglan wapnia, substancja glazurująca: hydroksypropyloceluloza, chlorowodorek pirydoksyny, substancje glazurujące: wosk
pszczeli biały i wosk carnauba.
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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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