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

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

 

 

Neomag skurcz x 50 tabl
 

Cena: 19,04 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 skurcz w postaci tabletek jest produktem przeznaczonym dla pacjentów dorosłych. Uzupełnia on zdrowe
menu w magnez, potas oraz witaminę B6. Substancje te wspomagają pracę mięśni, redukując ryzyko związane z powstawaniem
dokuczliwych skurczy, które to często są związane z niedoborami.

Na co jest NeoMag skurcz? Wskazaniem do stosowania produktu jest uzupełnienie zdrowej diety w składniki przyczyniające się do
redukcji występowania dolegliwych skurczy, a także wspierające prawidłowy metabolizm energetyczny oraz właściwe funkcjonowanie
układu mięśniowego. Produkt może być pomocny przy objawach niedoborów, w tym przy skurczach mięśni czy drganiach powiek.
Uzupełnia dietę w magnez, potas i witaminę B6, dzięki czemu redukuje ryzyko ich niedoborów i związanych z tymi niedoborami
dolegliwości i powikłań. Magnez i witamina B6 wspomagają utrzymanie prawidłowego metabolizmu energetycznego, a działanie
magnezu z potasem – prawidłowej pracy mięśni.

Opakowanie zawiera 50 tabletek NeoMag skurcz. W skład 2 tabletek wchodzi 60 mg (16% RWS) magnezu i 1,4 mg (100% RWS)
witaminy B6, a także 300 mg (15% RWS) potasu oraz składniki pomocnicze. Skład całościowy suplementu diety to: glukonian potasu
oraz węglan magnezu i potasu, a także celuloza i hydroksypropylometyloceluloza. Formuła zawiera również sole magnezowe kwasów
tłuszczowych oraz dwutlenek krzemu, a oprócz tego dwutlenek tytanu, hydroksypropylocelulozę i chlorowodorek pirydoksyny.
Dodatkowo w skład produktu wchodzi wosk pszczeli oraz wosk Carnauba. Przed zastosowaniem suplementu diety należy zapoznać się
z informacjami dotyczącymi jego dawkowania i prawidłowego przyjmowania. Zalecane dawkowanie NeoMag skurcz to 1 tabletka
przyjmowana o częstotliwości 2 razy dziennie. Najlepiej przyjmować NeoMag skurcz w czasie posiłku lub po nim, popijając odpowiednią
ilością wody. Pacjent nie powinien przyjmować większej dawki suplementu diety niż zalecana.

Przeciwwskazaniem do stosowania suplementu diety NeoMag skurcz jest nadwrażliwość pacjenta na którykolwiek z jego składników.
Suplement diety nie powinien być zażywany w przypadku choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, a dodatkowo nie zaleca się jego
stosowania przy nadwrażliwości przewodu pokarmowego. Jeśli pacjent zmaga się z chorobami nerek lub układu krążenia, ewentualną
suplementację magnezu powinien skonsultować z lekarzem. Dodatkowo szczególnej ostrożności wymaga łączenie NeoMag Skurcz z
innymi medykamentami zawierającymi w składzie potas i magnez. Pacjentki w ciąży i w okresie laktacji także powinny omówić z
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lekarzem ewentualne stosowanie suplementu.

NeoMag skurcz to suplement diety, którego nie można traktować jako substytutu zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia, gdyż ich
nie zastąpi. Należy także zadbać o prawidłowe przechowywanie suplementu diety, w tym szczególnie o jego właściwe zabezpieczenie,
aby nie był widoczny i dostępny dla dzieci. Tabletkom NeoMag skurcz należy też zapewnić ochronę przed światłem i wilgocią oraz
temperaturą przekraczającą 25°C.

Składniki
Glukonian potasu, węglan magnezu, węglan potasu, substancja wypełniająca - celuloza , substancja wypełniająca -
hydroksypropylometyloceluloza , substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych substancja przeciwzbrylająca -
dwutlenek krzemu ,barwnik - dwutlenek tytanu , substancja glazurująca - hydroksypropyloceluloza , chlorowodorek pirydoksyny,
substancje glazurujące - wosk pszczeli i wosk Carnauba

Zawartość w 2 tabletkach:

Magnez 60mg (16%)*
Potas 300mg (15%)*
Witamina B6 1,4mg (100%)*

*% Zalecanego Dziennego Spożycia

Masa netto
50 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Składniki produktu wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazaniem do stosowania produktu jest choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy oraz nadwrażliwość ze strony przewodu
pokarmowego.
Osoby ze schorzeniami nerek oraz układu krążenia, powinny skonsultować stosowanie preparatu z lekarzem.
Należy zachować ostrożność w stosowaniu produktu łącznie z innymi preparatami witaminowo-mineralnymi i lekami zawierającymi
potas oraz magnez. W okresie ciąży i karmienia decyzję o stosowaniu powinno się skonsultować z lekarzem.

Stosowanie
Dorośli: 1 tabletka 2 razy dziennie.
Tabletki należy przyjmować podczas lub po posiłku, popijając wodą.

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

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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