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Blumag jedyny x 30 kaps
 

Cena: 7,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Blumag Jedyny to suplement diety, który występuje w formie kapsułek twardych. W swoim składzie zawiera połączenie dwóch
składników czynnych: magnezu oraz witaminy B6. Suplement diety Blumag Jedyny stosuje się u pacjentów z niedoborem tych
składników, ponieważ dawka zawarta w jednej tabletce preparatu pokrywa w 100% dziennie zapotrzebowanie. Wspomogą wówczas
swój układ nerwowy, mięśniowy, odpornościowy i krwionośny. Utrzymanie równowagi elektrolitowej jest bardzo ważnym aspektem
prawidłowego funkcjonowania całego organizmu człowieka.

Blumag jedyny poleca stosować się w stanach zmęczenia, przemęczenia, osłabienia, zwiększonego stresu lub wysiłku fizycznego,
nadmiernej drażliwości i napięcia nerwowego, osłabionej koncentracji i zdolności poznawczych, pojawienia się w mięśniach skurczy
(takich jak np. drganie powiek, skurcze łydek).

Produkt Blumag Jedyny przeznaczony jest do stosowania tylko przez osoby dorosłe.

Prezentowany produkt Blumag Jedyny zawiera w opakowaniu 30 kapsułek twardych suplementu diety.

W ramach serii Blumag Jedyny dostępne są także produkty: Blumag cardio jedyny, Blumag skurcz jedyny duo.

Składniki
tlenek magnezu, kapsułka żelatynowa (żelatyna, barwnik: dwutlenek tytanu), substancja przeciwzbrylająca: stearynian magnezu,
chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6).
Składniki aktywne dzienna porcja

1 kapsułka

% zalecanego dziennego spożycia

tlenek magnezu

(jony magnezu)

621,9 mg

375 mg 100 %
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witamina B6 1,4 mg 100 %

Masa netto
22,2 g
Zawartość opakowania Blumag Jedyny: 30 kapsułek

Charakterystyka
Suplement diety Blumag jedyny to połączenie dwóch składników aktywnych - magnezu i witaminy B6, w ilościach pokrywających w 100
% dzienne zapotrzebowanie. Stosuje się go, aby wyrównać niedobory wymienionych składników w diecie, a także gdy występuje:

nadmierny stres,
zwiększenie treningów fizycznych,
osłabienie i przemęczenie organizmu,
osłabione możliwości zapamiętywania i koncentracji,
nadmierna wrażliwość na bodźce, objawiająca się drażliwością,
skurcz/e mięśniowy - łydek, powiek.

Magnez wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i mięśni. Wspomaga także zachowanie kości i zębów w zdrowiu.
Bierze udział w syntezie białek oraz wspomaga utrzymanie równowagi elektrolitowej. Magnez ma korzystny wpływ na prawidłowe
kurczenie mięśni oraz odgrywa ważną rolę w procesach przewodnictwa nerwowego.

Witamina B6 również przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Jest istotnym uczestnikiem procesów
metabolicznych - pomaga w procesie uwalniania energii z tych węglowodanów, które są gromadzone w mięśniach. Witamina B6
wspomaga także pracę układu odpornościowego oraz krwionośnego, uczestnicząc w tworzeniu krwinek czerwonych. Jest także
istotnym pomocnikiem w procesie wchłaniania magnezu z przewodu pokarmowego, zwiększając je nawet o 20-40%.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazaniem do stosowania jest nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu Blumag Jedyny.

Zaleca się konsultację z lekarzem w przypadku stosowania produktu Blumag Jedyny przez osoby z zaburzeniami czynności serca i
nerek.

Nie należy podawać suplementu diety Blumag Jedyny dzieciom.

Stosowanie
Suplement diety Blumag Jedyny należy przyjmować zgodnie z ulotką informacyjną dołączoną do opakowania preparatu.

1 kapsułka Blumag Jedyny dziennie.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.
Dla pełnego działania produktu ważne jest zachowanie zróżnicowanej i zbilansowanej diety. Blumag Jedyny nie może być stosowany
jako substytut zdrowego odżywiania.

Przechowywanie
Przechowywać Blumag Jedyny w zamkniętym oryginalnym opakowaniu.
Przechowywać preparat Blumag Jedyny w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Należy przechowywać suplement diety w temperaturze nie wyższej niż 25 °C.

Producent
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.
ul. Żmigrodzka 242e
51-131 Wrocław

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
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Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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