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Neomag Przemęczenie tabl. 50 tabl.
 

Cena: 24,09 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 50 tabl.

Postać tabl.

Producent/
Dystrybutor

AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Celuloza mikrokrystaliczna, węglan magnezu, wyciąg z liści mate, wyciąg z korzenia żeń-szenia, stearynian magnezu, dwutlenek
krzemu, kwas L-askorbinowy, amid kwasu nikotynowego, D- pantotenian wapnia, octan DL-alfa-tokoferylu, chlorowodorek pirydoksyny,
ryboflawina, monoazotan tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, cyjanokobalamina. Zawartość w 2 tabletkach:Magnez-
70mgWyciąg z liści mate- 70mgWyciąg z korzenia żeń-szenia- 35mgWitamina E- 1,65mgTiamina- 0,25mgRyboflawina- 0,3mgWitamina
B6- 0,7mgWitamina B12- 0,4µgWitamina C- 10mgBiotyna- 25µgNiacyna- 3mgKwas pantotenowy- 1,7mgKwas foliowy- 66µg  Działanie
Składniki suplementu diety NeoMag przemęczenie korzystnie wpływają na: * zmniejszenie zmęczenia * prawidłowe pozyskiwanie energii
w procesach metabolicznych * zmniejszenie wydalania magnezu z organizmu i zwiększenie jego stężenia w osoczu i erytrocytach, co
pozwala na jego efektywniejsze wykorzystanie przez organizm (witamina B6) * tworzenie erytrocytów- czerwonych krwinek (witamina
B12) * zwiększenie wytrzymałości na fizyczne i psychiczne zmęczenie (mate, wyciag z żeń-szenia) * sprawność intelektualną,
koncentrację uwagi i pamięć (wyciąg z żeń- szenia) Magnez- reguluje przepływ jonów w komórce, uczestniczy w procesie skurczu i
rozkurczu mięśni. Działa wzmacniająco w stanach zmęczenie i zwiększonym wysiłku fizycznym. Niedobór magnezu może objawiać się
zmęczeniem fizycznym oraz napięciem mięśniowym. Witamina B6- Ułatwia wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego (od 20 do
40%). Zmniejsza wydalanie magnezu z organizmu, dzięki czemu zwiększa jego stężenie w osoczu i czerwonych krwinkach, co pozwala
na jego efektywniejsze działanie i wykorzystanie przez organizm.  Dawkowanie Dorośli: 2 tabletki na dobę.  Przeciwwskazania Uczulenie
na którykolwiek ze składników produktu. Kobiety w ciąży i karmiące piersią.  Informacja Suplementy diety nie mogą być stosowane jako
substytut zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy przekraczać zalecanej dawki do spożycia w ciągu dnia.  
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