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NEOMAG CARDIO, 50 tabletek
 

cena: 16,99 PLN

Opis słownikowy

Postać tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji suplement diety

Zastosowanie uzupełnienie magnezu i potasu

Opis produktu
 

NeoMag Cardio to kompleksowy suplement diety dla osób dorosłych, zawierający połączenie magnezu z witaminą B6 i potasem oraz
wyciągiem z głogu. Składniki suplementu wspomagają: prawidłowe krążenie krwi i utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.

NEOMAG CARDIO - działanie:

magnez oraz witamina B6 przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego, pomagają w
prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych, przyczyniają się
również do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia
magnez pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej oraz prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
witamina B6 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu
homocysteiny
potas pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz mięśni oraz w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi
wyciąg z głogu wpływa na zwiększenie dopływu tlenu i wspomaga krążenie krwi

NEOMAG CARDIO - skład:

glukonian potasu, węglan magnezu, węglan potasu, substancja wypełniająca: celuloza, substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza, wyciąg z owoców głogu, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja
przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja glazurująca: hydroksypropyloceluloza, chlorowodorek pirydoksyny, barwnik: czerwień
koszenilowa A, substancja glazurująca: wosk pszczeli i wosk carnauba
W 2 tabletkach: potas 300 mg (15% RWS – Referencyjnych Wartości Spożycia), magnez 70 mg (19% RWS), wyciąg z głogu 60 mg,
witamina B6 1,4 mg (100% RWS)

NEOMAG CARDIO - dawkowanie:

dorośli - 1 tabletka dwa razy dziennie
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NEOMAG CARDIO - przeciwwskazania:

uczulenie na którykolwiek ze składników produktu

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej
diety. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

