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Neomag cardio x 50 tabl
 

Cena: 19,13 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 tabl

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Neomag Cardio to suplement diety w formie tabletek, który wspomaga prawidłowe krążenie krwi i utrzymanie odpowiedniego ciśnienia
krwi. Dodatkowo magnez oraz witamina B6 znajdujące się w preparacie przyczyniają się do zachowania prawidłowego metabolizmu
energetycznego, właściwego funkcjonowania układu nerwowego i zachowania prawidłowych funkcji psychologicznych. Neomag Cardio
jest także przeznaczony dla osób, którym towarzyszy na co dzień uczucie zmęczenia i znużenia. Dzięki obecności magnezu suplement
diety przyczynia się też do zachowania równowagi elektrolitowej i właściwego funkcjonowania mięśni oraz utrzymywania właściwego
ciśnienia osmotycznego. Pierwiastek pełni istotną funkcję podczas przekazywania impulsów nerwowych. Witamina B6 wpływa na pracę
układu odpornościowego oraz na utrzymanie właściwego metabolizmu homocysteiny. Bierze też udział w powstawaniu hemoglobiny.
Oprócz tego witamina B6 ogranicza objawy napięcia przedmiesiączkowego i uczestniczy w przemianach tłuszczów, węglowodanów,
aminokwasów oraz w powstawaniu hormonów i enzymów.

Kolejnym ważnym składnikiem jest potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Odpowiada też za aktywacją
różnych enzymów w organizmie człowieka i za przesyłanie sygnałów w układzie nerwowym. Ponadto wspomaga prawidłową
kurczliwość mięśnia sercowego i wpływa na pracę mięśni. W składzie Neomag Cardio znajduje się także wyciąg z głogu wspomagający
dopływ tlenu i krążenie krwi. W wyciągu z głogu znajdują się flawonoidy działające rozkurczowo na wiele struktur w ciele, w tym na
wieńcowe naczynia krwionośne. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie dopływu krwi do mięśnia sercowego. Inne substancje –
procyjanidy wpływają na zachowanie prawidłowego ciśnienia krwi oraz na pracę serca i poprawę jego wydolności. Ekstrakt z głogu
przyczynia się też do utrzymania właściwego przewodnictwa nerwowego.

Problemy z układem krążenia mogą mieć wiele przyczyn. Bardzo często są związane ze stylem życia, w którym dominuje stres.
Znaczenie ma ponadto mała aktywność fizyczna, wysokoprzetworzona żywność, mała ilość odpoczynku i narażenie na smog. Składniki
zawarte w suplemencie diety Neomag Cardio wspomagają działanie układu krwionośnego oraz serca. Nadciśnienie jest powszechną
przewlekłą chorobą, która dotyczy ogromnej części społeczeństwa. Ryzyko jego wystąpienia jest większe u osób, które mają problem z
nadwagą oraz u palących papierosy.

Jednym ze składników suplementu jest czerwień koszenilowa, odpowiadająca za kolor tabletek. Może mieć ona negatywny wpływ na
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skupienie uwagi oraz aktywność u dzieci, a także wywołać reakcję alergiczną. Suplement diety Neomag Cardio może być stosowany w
przypadku konieczności uzupełnienia diety w magnez, potas oraz składniki, które znajdują się w wyciągu z głogu. W sytuacji niedoborów
magnezu mogą pojawić się różnego rodzaju zaburzenia nerwowo-mięśniowe. Zaliczają się do nich m.in. skurcze mięśni, np. łydek. Tego
typu dolegliwości pojawiają się zazwyczaj w nocy. Kolejnym symptomem mogącym świadczyć o niedoborze magnezu jest drżenie
powieki lub górnej wargi. Oprócz tego może pojawić się mrowienie lub drętwienie palców, zaburzenia rytmu serca, zmęczenie, znużenie
oraz niewłaściwe ciśnienie tętnicze.

W przypadku wystąpienia niedoborów potasu istnieje ryzyko zaburzeń rytmu serca, zawrotów głowy i skurczów mięśni. Częstym
objawem jest też nadmierne zmęczenie, niepokój, nadciśnienie tętnicze oraz obrzęki. Oprócz tego pojawiają się zaparcia i problemy z
oddawaniem moczu. W przypadku zbyt niskiego poziomu witaminy B6 dochodzi do obniżenia odporności organizmu, co wiąże się z
częstszymi infekcjami. Mogą też pojawić się zmiany skórne, niedokrwistość, problemy ze snem i koncentracją oraz drętwienie kończyn.
Inne objawy to wypadanie włosów, łupież, apatia i nerwowość. Suplement diety powinien być przechowywany w oryginalnym
opakowaniu. Produkty z serii Neomag bazują na naturalnym magnezie wysokiej jakości. Konieczne jest zadbanie o zróżnicowaną dietę
oraz zdrowy tryb życia, aby cieszyć się zdrowiem.

Opis
Składniki suplementu diety Neomag cardio wspomagają:

prawidłowe krążenie krwi
utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi

Magnez oraz witamina B6 przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Pomagają w prawidłowym
funkcjonowaniu układu nerwowego oraz w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych. Przyczyniają się również do
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Magnez pomaga ponadto w utrzymaniu równowagi elektrolitowej oraz prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.
Witamina B6 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu
homocysteiny.
Potas pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz mięśni. Pomaga również w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia
krwi.
Wyciąg z głogu wpływa na zwiększenie dopływu tlenu i wspomaga krążenie krwi.

Cechy

naturalny magnez + dodatkowe składniki
składniki produktu wspomagają: prawidłowe krążenie krwi, utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi

Składniki
glukonian potasu, węglan magnezu, węglan potasu, substancja wypełniająca: celuloza, substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza, wyciąg z owocu głogu, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja
przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja glazurująca: hydroksypropyloceluloza, chlorowodorek pirydoksyny, barwnik: czerwień
koszenilowa A, substancje glazurujące: wosk pszczeli i wosk Carnauba

Wartości odżywcze 2 tabletki
Potas 300 mg (15%)*
Magnez 70 mg (19%)*
Wyciąg z głogu 60 mg
Witamina B6 1,4 mg (100%)*
* % referencyjnej wartości spożycia

Stosowanie
Sposób użycia: Dorośli: 1 tabletka dwa razy dziennie.
Przyjmować w trakcie 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.

Przechowywanie
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.
Chronić od światła i wilgoci.

Przeciwwskazania
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Czerwień koszenilowa może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.

Przeciwwskazania:
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.

Ostrzeżenia:
W okresie ciąży i karmienia decyzję o stosowaniu powinno się skonsultować z lekarzem. Osoby ze schorzeniami nerek oraz układu
krążenia, powinny skonsultować stosowanie preparatu z lekarzem.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

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.
 

Galeria
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