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Neomag stres x 50 tabl
 

Cena: 16,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 szt

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
węglan magnezu, celuloza mikrokrystaliczna, wyciag z ziela melisy, wyciag z szyszek chmielu, hydroksypropylometyloceluloza,
dwutlenek krzemu, stearynian magnezu, dwutlenek tytanu, chlorowodorek pirydoksyny, wosk pszczeli i wosk Carnauba

Zawartość w 1 tabletce:

Magnez 60mg (16% RWS)
Witamina B6 1,4mg (100% RWS)
Wyciąg z ziela melisy 60mg*
Wyciąg z szyszek chmielu 40mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
50 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Neomag Stres zawiera w składzie magnez, witaminę B6, wyciąg z ziela melisy oraz wyciąg z szyszek chmielu. Wszystkie składniki
zawarte w składzie Neomagu Stres, wspomagają utrzymanie dobrego nastroju i prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego.
Neomag Stres:

wspomaga uspokojenie
pomaga w odprężeniu
wspomaga dobre samopoczucie (psychiczne i fizyczne)
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Przeciwwskazania
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.

Stosowanie
Dorośli: 1 tabletka na dzień.

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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