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Neomag Stres *50 tabl.
 

Cena: 14,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM Farmacja Polska

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nazwa: Neomag Stres 
Opakowanie: 50 tabletek 
Sposób użycia: Dorośli 1 tabletka dziennie.

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.  
Skład: węglan magnezu, celuloza mikrokrystaliczna (substancja wypełniająca), wyciąg z ziela melisy, wyciąg
z szyszek chmielu, hydroksypropylometyloceluloza (substancja glazurująca), dwutlenek krzemu (substancja przeciwzbrylająca),
stearynian magnezu (substancja glazurująca), dwutlenek tytanu (barwnik), hydroksypropyloceluloza (substancja glazurująca),
chlorowodorek pirydoksyny, wosk pszczeli biały i wosk Carnauba (substancje glazurujące).
Działanie: Składniki suplementu diety Neomag stres:

- Wspomagają uspokojenie,

- Ułatwiają odprężenie,

- Wspomagają dobre samopoczucie (psychiczne i fizyczne).
Opis produktu:  Neomag Stres to kompleksowy suplement diety, zawierający w swoim składzie magnez, witaminę B6 oraz naturalne
wyciągi: z szyszek chmielu oraz melisy.

Magnez i witamina B6 pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i utrzymaniu prawidłowych funkcji
psychologicznych. Wyciąg z ziela melisy zawiera składniki aktywne o działaniu lekko uspokajającym. Pomaga w utrzymaniu dobrego
nastroju oraz prawidłowych funkcji poznawczych. Wyciąg z szyszek chmielu podobnie jak wyciąg z ziela melisy, wspomaga relaks oraz
fizyczne i psychiczne dobre samopoczucie. Przyczynia się również do spokojnego i fizjologicznego snu. 
Przeciwwskazania:  uczulenie na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania produktu przez osoby kierujące
pojazdami i obsługujące maszyny. Preparatu nie należy łączyć z innymi środkami o właściwościach uspokajających i/lub nasennych.
Nie zaleca się stosować produktu w okresie ciąży i karmienia piersią.
Status:  suplement diety
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Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Przechowywać w
temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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