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Neomag forte D3 x 50 tabl
 

Cena: 17,13 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 tabl

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety NeoMag Forte D3 w postaci tabletek jest preparatem zawierającym w składzie wysoką dawkę magnezu oraz
dodatkowo 2000 j.m. witaminy D3 i witaminę B6. Wspiera on prawidłową pracę układu nerwowego i utrzymanie funkcji
psychologicznych, a także wspomaga funkcjonowanie układu mięśniowego i odpornościowego. Dodatkowo przyczynia się do redukcji
zmęczenia i utrzymania dobrej kondycji kości. Suplement diety przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych i należy stosować go zgodnie
z zalecanym dawkowaniem.

Na co jest NeoMag Forte D3? Wskazaniem do stosowania produktu jest uzupełnienie zdrowej i zróżnicowanej diety o magnez, witaminę
D i witaminę B6 – szczególnie w stanach zwiększonego zapotrzebowania organizmu na te składniki, przeciwdziałając tym samym
ewentualnym ich niedoborom oraz skutkom tych niedoborów. Witamina B6 przyczynia się do odpowiedniego funkcjonowania układu
odpornościowego i wspomaga produkcję erytrocytów oraz metabolizm białka i glikogenu. W połączeniu z magnezem przyczynia się
dodatkowo do redukcji zmęczenia oraz znużenia, a oprócz tego wspomaga utrzymanie funkcji psychologicznych i właściwą pracę
układu nerwowego. Witamina D3 natomiast wspiera pracę układu odpornościowego, a oprócz tego przyczynia się do utrzymania
zdrowych kości i wraz z magnezem wspiera prawidłowe funkcjonowanie mięśni. Magnez dodatkowo wspomaga procesy podziału
komórek oraz syntezę białka.

Opakowanie zawiera 50 tabletek NeoMag Forte D3. W skład 1 tabletki suplementu diety wchodzi 120 mg (32% RWS) magnezu, 1,4 mg
(100% RWS) witaminy B6 oraz 50 µg (2000 j.m.; 1000% RWS) witaminy D, a całość uzupełniają składniki pomocnicze. Całkowity skład
suplementu diety przedstawia się następująco: węglan magnezu, celuloza i cholekalcyferol, a także sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana oraz chlorowodorek pirydoksyny. Przed zastosowaniem produktu
należy zapoznać się ze wskazówkami producenta dotyczącymi między innymi prawidłowego dawkowania i środków ostrożności, które
należy zachować. Zalecane dawkowanie NeoMag Forte D3 to 1 tabletka suplementu diety dziennie. Tabletki należy połykać w całości,
popijając odpowiednią ilością wody.

Suplementu diety NeoMag Forte D3 nie mogą stosować wszyscy pacjenci mający do tego wskazania, gdyż posiada on też 
przeciwwskazania do suplementacji. Preparatu nie powinny stosować osoby, które są uczulone na którykolwiek z jego składników. Jeśli
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natomiast kobieta spodziewa się dziecka lub karmi piersią, powinna omówić z lekarzem zasadność i bezpieczeństwo ewentualnej
suplementacji.

NeoMag Forte D3 jest suplementem diety, co oznacza, że nie można go traktować jako substytutu zdrowej diety i zdrowego trybu życia
– może je jedynie uzupełniać, ale ich nie zastąpi. Wszystkie suplementy diety, w tym również NeoMag Forte D3, wymagają ponadto
odpowiedniego przechowywania. NeoMag Forte D3 należy zabezpieczyć w taki sposób, aby znajdował się w miejscu, gdzie będzie
niewidoczny i niedostępny dla dzieci. Tabletki należy też chronić przed światłem, wilgocią i temperaturą powyżej 25°C.

Opis
Składniki suplementu diety NeoMag forte D3 przyczyniają się do:

zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia
prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i mięśni
prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego

Magnez oraz witamina B6 przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu
układu nerwowego oraz w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.
Witamina B6 przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu białka i glikogenu. Ponadto witamina B6 pomaga w prawidłowej
produkcji czerwonych krwinek i prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Przyczynia się również do regulacji aktywności
hormonalnej.
Magnez odgrywa rolę w procesie podziału komórek i pomaga w prawidłowej syntezie białka.
Magnez oraz witamina D pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.
Witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.

Cechy

naturalny magnez podwojona dawka +2000 j.m. wit. D3
składniki produktu przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, prawidłowego funkcjonowania układu
odpornościowego
w porównaniu do 1 tabletki suplementu diety NeoMag stres

Składniki
węglan magnezu, substancja wypełniająca: celuloza, cholekalcyferol, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, chlorowodorek pirydoksyny

Wartości odżywcze 1 tabletka zawiera:
Magnez 120 mg (32%)*
Witamina B6 1,4 mg (100%)*
Witamina D 50 μg (2000 j.m.) (1000%)*
* % referencyjnej wartości spożycia

Stosowanie
Sposób użycia: Dorośli: 1 tabletka dziennie.
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 oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazania: Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. Kobiety w ciąży i matki karmiące piersią powinny skonsultować
możliwość stosowania preparatu z lekarzem.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Informacje dodatkowe
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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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