
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Neomag przemęczenie x 50 tabl
 

Cena: 18,79 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 tabl

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancja wypełniająca - celuloza , węglan magnezu,wyciąg z liści mate, wyciąg z korzenia żeń-szenia, substancja wypełniająca - sole
magnezowe kwasów tłuszczowych , substancja przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu , amid kwasu nikotynowego, D-pantotenian
wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, monoazotan tiaminy, cyjankobalamina

Zawartość w 2 tabletkach:

Magnez 70mg (19% RWS)
Wyciąg z liści ostrokrzewu paragwajskiego (Ilex paraguariensis, mate) 70mg*
Wyciąg z korzenia żeń-szenia właściwego (Panax ginseng) 35mg*
Tiamina (Witamina B1) 0,275mg (25% RWS)
Ryboflawina (witamina B2) 0,35mg (25% RWS)
Witamina B6 0,7mg (50% RWS)
Witamina B12 0,625µg (25% RWS)
Niacyna 4mg (25% RWS) ekwiwalntu niacyny
Kwas pantotenowy 1,5mg (25% RWS)

*brak zalecanego dziennego spożycia
RWS Zalecanego Dziennego Spożycia

Masa netto
50 tabletek (brak masy na opakowaniu)

Charakterystyka
Składniki suplementu diety NeoMag przemęczenie pomagają:
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zmniejszyć uczucie zmęczenia i znużenia,
utrzymać prawidłowy metabolizm energetyczny,
zwiększyć wytrzymałość na fizyczne i psychiczne zmęczenie, dzięki właściwościom stymulującym i tonizującym

Przeciwwskazania
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.
Nie zaleca się stosować produktu w okresie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie
Dorośli: 2 tabletki na dobę.

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

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

Ważne informacje
Produkt nie powinien być stosowany dłużej niż 3 miesiące.

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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