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MenMag x 30 tabl
 

Cena: 13,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp

MenMag - aktywność seksualna

MenMag to suplement diety w formie tabletek. Jest przeznaczony do spożywania przez mężczyzn w celu uzupełnienia codziennego
jadłospisu o minerały i składniki pochodzenia roślinnego, takie jak cynk, magnez, witamina B6 i wyciąg z korzenia maca. Mają one
pomagać utrzymać naturalną aktywność seksualną.
Produktu nie należy stosować jako substytutu odpowiednio zbilansowanych posiłków. Aby utrzymać organizm w dobrym stanie, należy
stosować zróżnicowaną i zdrową dietę.

Aktywność seksualna jest istotna dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Zalicza się ją do formy aktywności fizycznej, zatem
stosunek płciowy zapewnia ciału niezbędną dawkę ruchu. Tym samym może przyczyniać się do:
● poprawy funkcjonowania serca i naczyń krwionośnych,
● zwiększenia zaopatrzenia krwi w tlen, co pozytywnie wpływa na prawidłową pracę całego organizmu.

Jednocześnie aktywność seksualna oddziałuje również na psychikę. Podczas stosunku płciowego dochodzi do zbliżenia z drugim
człowiekiem, co zapewnia poczucie bezpieczeństwa i poprawia samopoczucie. Wówczas można także rozładować stres. Tym samym
aktywność seksualna może być wsparciem w walce z lękami i depresją.
Z kolei brak stosunku płciowego, powstrzymywanie się od niego lub odmawiania sobie prawa do niego może wpłynąć negatywnie na
samopoczucie, a nawet zdrowie psychiczne. W niektórych przypadkach mogą wystąpić nerwica, natręctwa czy też objawy depresyjne.
Dlatego też warto zadbać o to, aby utrzymać naturalną aktywność seksualną. Pomocne w tym może być składniki zawarte w
suplemencie MenMag.

W składzie produktu znajduje się szereg składników aktywnych i wyciągów roślinnych, takich jak:
● witamina B6 (14 mg) – wspiera metabolizm energetyczny, pracę układów nerwowego i immunologicznego oraz produkcję czerwonych
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krwinek. Wspomaga także utrzymanie prawidłowych funkcji psychologicznych oraz redukcję uczucia zmęczenia i znużenia. Do tego
pomaga unormalizować aktywność hormonów;
● cynk (10 mg) – wspiera równowagę kwasowo-zasadową, metabolizm węglowodanów i syntezę DNA. Pomaga również utrzymać
prawidłowe funkcje poznawcze i rozrodcze oraz utrzymać stosowny poziom testosteronu we krwi. Dodatkowo wspomaga ochronę
komórek przed stresem oksydacyjnym oraz utrzymanie prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego;
● magnez (60 mg) – pomaga utrzymać prawidłowy metabolizm energetyczny oraz zmniejszyć uczucie znużenia i zmęczenia. Wspiera
także pracę układu nerwowego i mięśni oraz wspomaga funkcje psychologiczne;
● wyciąg z korzenia maca (50 mg) – wspiera utrzymanie sił witalnych i pomaga korzystnie oddziaływać na zachowanie naturalnej
aktywności seksualnej.

Produkt należy stosować zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na opakowaniu. Zaleca się spożywać jedną tabletkę na dobę przed
lub po posiłku, a następnie popić dużą ilością wody.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji produktu do spożycia. Jeśli pojawiają się wątpliwości odnośnie do potrzebnej ilości
preparatu, należy skontaktować się z farmaceutą lub lekarzem w celu ustalenia jej indywidualnie.

Składniki
mleczan magnezu, substancja wypełniająca - celuloza , glukonian cynku, wyciąg z korzenia maca, substancja wypełniająca - sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowana, skrobia ryżowa, substancja glazurująca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych,substancja
przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu, chlorowodorek pirydoksyny

Zawartość w 1 tabletce preparatu MenMag:

Magnez 60 mg (16% RWS)
Witamina B6 1,4 mg (100% RWS)
Cynk 10 mg (100% RWS)
Wyciąg z korzenia maca 50 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
30 tabletek (brak masy na opakowaniu)

Charakterystyka
MenMag jest suplementem diety przeznaczonym dla dorosłych mężczyzn, którzy potrzebują uzupełnienia poziomu magnezu w
organizmie.
Składniki zawarte w preparacie MenMag:

pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni,
pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu testosteronu we krwi,
wspomagają utrzymanie prawidłowego metabolizmu białka i glikogenu,
pomagają w zachowaniu naturalnej aktywności seksualnej i energii.

Suplement MenMag wspiera regenerację organizmu po wysiłku. Wspomaga zachowanie witalności na dłużej. Skład preparatu 
MenMag został opracowany z myślą o potrzebach organizmu mężczyzny.

Przeciwwskazania
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.

Stosowanie
Dorośli: 1 tabletka dziennie.
Tabletkę należy przyjmować podczas lub po posiłku, popijając wodą.

Przechowywanie
Preparat MenMag należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o.
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ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

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.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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