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Neomag forte x 50 tabl
 

Cena: 14,79 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 w postaci tabletek od Aflofarm jest produktem z magnezem i witaminą B6, który może być stosowany
przez pacjentów dorosłych. Na co jest Neomag forte? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie diety w magnez
oraz witaminę B6. Produkt może być pomocny w przypadku wzmożonego zapotrzebowania na magnez i witaminę B6, co obserwuje się
między innymi w przypadku uprawiania sportu lub przy ciężkiej pracy umysłowej bądź fizycznej. Produkt może być pomocny też przy
uczuciu zmęczenia i osłabieniu, a także w przypadku długotrwałego stresu. Składniki zawarte w suplemencie diety Neomag forte
przyczyniają się do redukcji uczucia znużenia i zmęczenia, poza tym wspomagają pracę układu nerwowego oraz wspierają prawidłowe
funkcjonowanie mięśni.

Magnez i witamina B6 wspierają metabolizm energetyczny, a także przyczyniają się do poprawy witalności i redukcji uczucia zmęczenia.
Składniki te połączone są nieprzypadkowo, gdyż witamina B6 wspomaga wchłanianie magnezu, poza tym obie te substancje w wielu
przypadkach wzajemnie uzupełniają swoje działanie. Magnez wspomaga podziały komórkowe i syntezę białka, poza tym przyczynia się
do utrzymania równowagi elektrolitowej oraz utrzymania prawidłowej gospodarki hormonalnej. Witamina B6 wspiera metabolizm
glikogenu i białka, poza tym wspomaga produkcję erytrocytów oraz przyczynia się do prawidłowej pracy układu immunologicznego.

W opakowaniu znajduje się 50 tabletek Neomag forte. W skład każdej tabletki wchodzi 120 mg (32% RWS) magnezu oraz 1,4 mg (100%
RWS) witaminy B6. Skład suplementu diety uzupełniają również substancje pomocnicze. Można do nich zaliczyć celulozę
mikrokrystaliczną, stearynian magnezu, sól sodową karboksymetylocelulozy usieciowaną, a oprócz tego chlorowodorek pirydoksyny.
Neomag forte należy przyjmować zgodnie z zaleceniami producenta. Rekomendowane przez niego dawkowanie Neomag forte to 1
tabletka dziennie i nie należy tej dawki przekraczać. Jedno opakowanie prawidłowo stosowanego suplementu diety Neomag forte
powinno wystarczyć na 50 dni suplementacji, czyli na ponad 1,5 miesiąca suplementacji.

Nie w każdym przypadku może być przyjmowany suplement diety Neomag forte. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość pacjenta na
chociaż jeden ze składników tabletek. Jeśli kobieta jest natomiast w ciąży lub karmi dziecko piersią, powinna skonsultować się z
lekarzem w kwestii stosowania produktu. Suplement diety Neomag forte nie może zastąpić zróżnicowanej diety oraz zdrowego życia,
więc nie należy traktować go jako ich zamiennika. Produkt może natomiast stać się ich uzupełnieniem, jednak należy pilnować, aby nie
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przyjmować większych dawek suplementu diety od wskazanych. Bardzo ważne jest też, aby suplement diety, jak wszystkie inne
suplementy diety, przechowywać w prawidłowy sposób. Suplement diety Neomag forte wymaga przechowywania w miejscu, w którym
nie będzie widoczny i dostępny dla małych dzieci. Suplement diety powinien być przechowywany w temperaturze pokojowej, a przy
przechowywaniu należy zabezpieczyć go przed działaniem światła i wilgoci.

Opis
Składniki suplementu diety Neomag forte przyczyniają się do:

zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia
prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i mięśni

Magnez oraz witamina B6 przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego, zmniejszenia uczucia zmęczenia
i znużenia, pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.
Magnez pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni oraz w utrzymaniu równowagi elektrolitowej. Dodatkowo magnez odgrywa rolę
w procesie podziału komórek i pomaga w prawidłowej syntezie białka.
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.

Cechy

naturalny magnez podwojona dawka
składniki produktu wspomagają: prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i mięśni, zmniejszania uczucia zmęczenia i
znużenia
w porównaniu do 1 tabletki suplementu diety NeoMag stres

Składniki
węglan magnezu, substancja wypełniająca: celuloza, 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%)*
*% 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
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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