
 
Apteka NOVA mgr farm. Kinga Radoń

ul. Mickiewicza 32, Sandomierz
+48 510 001 357

 
 

NeoMag skurcz mus Tabletki musujące Suplement diety 20
sztuk
 

Cena: 18,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 tabl. (tuba)

Postać tabl.mus.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Składniki suplementu diety pomagają:

w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
w utrzymaniu równowagi elektrolitowej i kwasowo-zasadowej
w prawidłowej syntezie białka
w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego

Magnez oraz potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Magnez pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej i
prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.
Witamina B6 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.
Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowej równowagi kwasowo-zasadowej oraz pomaga w prawidłowej syntezie białka.
L-karnityna ograniczy związek chemiczny występujący w mięśniach.

Składniki
regulatory kwasowości: kwas cytrynowy oraz węglany sodu, cytrynian potasu, substancja wiążąca: sorbitole, glukoza, węglan magnezu,
L-winian, L-karnityny, aromat, glukonian cynku, substancja wiążąca: glikol polietylenowy, substancja słodząca: sacharyny, barwnik:
ryboflawiny, chlorowodorek pirydoksyny

Wartości odżywcze 2 tabletki
Magnez 120 mg (32%)*
Potas 300 mg (15%)*
Witamina B6 1,4 mg (100%)*
L-karnityna 300 mg
Cynk 10 mg (100%)*
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2 tabletki
* % referencyjnej wartości spożycia

Dawkowanie
Sposób użycia: Dorośli: 1 tabletka 2 razy dziennie. Tabletkę należy rozpuścić w 200 ml chłodnej wody. Nie przekraczać zalecanej
dziennej porcji do spożycia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia
ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia. Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Przechowywanie
Przechowywać w nienasłonecznionym miejscu, w temperaturze 0-25°C w zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazania: Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. Kobiety w ciąży i matki karmiące piersią powinny skonsultować
możliwość stosowania preparatu z lekarzem.

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