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NeoMag SKURCZ 50 tabletek
 

Cena: 16,02 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 50 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

NEOMAG SKURCZ, 50 TABLETEK

**Opis produktu:**

NeoMag skurcz to suplement diety, który pomaga uzupełniać codzienną dietę w potas, magnez oraz witaminę B, które wspomagają
prawidłowe funkcjonowanie mięśni. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. 

**Składniki:**

Glukonian potasu, węglan magnezu, węglan potasu, celuloza (substancja wypełniająca), sole magnezowe kwasów tłuszczowych
(substancja glazurująca), dwutlenek krzemu (substancja wypełniająca), chlorowodorek pirydoksyny.
2 tabletki zawierają: Magnez - 60 mg - 16%*; Witamina B6 - 1,4 mg - 100%*; Potas - 300 mg - 15%* 
*% zalecanego dziennego spożycia 

**Działanie:**

Suplement diety NeoMag skurcz zawiera magnez, witaminę B oraz potas. Magnez oraz witamina B pomagają utrzymać prawidłowy
metabolizm energetyczny. Potas bierze udział w przekazywaniu impulsów nerwowych w układzie nerwowym i mięśniowym,
zapewniając tym samym prawidłowy przebieg reakcji związanych z kurczliwością mięśni. Jest niezbędny w czasie zwiększonego
wysiłku fizycznego. Magnez zaś jest katalizatorem ponad 300 reakcji enzymatycznych, które zachodzą w organizmie. Między innymi
reguluje przechodzenie jonów pierwiastków z przestrzeni międzykomórkowej do wnętrza komórki co wpływa na prawidłową pracę
mięśni. Witamina B6 jest koenzymem wielu reakcji mających miejsce w organizmie, wykazuje również korzystny wpływ na wchłanianie
minerałów, w tym magnezu. 

**Zalecane spożycie:**

Preparat przeznaczony do stosowania doustnego.
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Dorośli: 1 tabletka na dobę.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

**Wielkość opakowania:**

50 tabletek

**Producent:**

AFLOFARM 
Partyzancka 133/151 
Pabianice

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w
sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić
zdrowy styl życia.

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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