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NeoMag FORTE D3 50 tabletek
 

Cena: 14,05 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 50 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

NEOMAG FORTE D3, 50 TABLETEK

**Opis produktu:**

NeoMag forte d3 to wysoka dawka magnezu wzbogacona o aż 2000 j.m witaminy D3.
Składniki suplementu diety NeoMag forte D3 przyczyniają się do: 
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia
prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i mięśni
prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego

**Składniki:**

Węglan magnezu, substancja wypełniająca: celuloza, cholekalcyferol, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, chlorowodorek pirydoksyny.

1 tabletka zawiera: magnez 120mg (32%)*, witamina B6 1,4mg (100%)*, witamina D 50µg (2000 j.m.) (1000%)*.

*RWS- Referencyjna Wartość Spożycia.

**Działanie:**

Magnez oraz witamina B6 przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu
układu nerwowego oraz w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych. 

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.   
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Magnez  odgrywa rolę w procesie podziału komórek i pomaga w prawidłowej syntezie białka.

Magnez oraz witamina D pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.   

Witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.

**Zalecane stosowanie:**

1 tabletka dziennie.

**Wielkość opakowania:**

50 tabletek

**Przeciwwskazania:**

Nie należy łączyć preparatu ze zbyt gorącymi pokarmami/płynami.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed użyciem powinny skonsultować się z lekarzem.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Istotne jest prowadzenie zdrowego stylu życia i stosowanie zróżnicowanej diety dostarczającej organizmowi wystarczającą ilość
składników odżywczych.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

**Producent:**

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.,
ul. Partyzancka 133/151,
95-200 Pabianice.

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej dawki.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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