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NEOMAG CARDIO POTAS MAGNEZ GŁÓG CIŚNIENIE KRWI
50
 

Cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Aflofarm

Opis produktu
 

NEOMAG CARDIO - 50 TABLETEK
UTRZYMANIE PRAWIDŁOWEGO CIŚNIENIA KRWI

Składniki preparatu:

Korzystnie wpływają na prawidłowe funkcjonowanie układu krążenia, układu kostnego, układu nerwowego.

Wzmacniają pracę mięśnia sercowego.

Zwalczają skutki stresu i zmęczenia poprawiając sprawność fizyczną i psychiczną organizmu.

Właściwości składników:

Potas: wzmacnia mięśnie, serce oraz nerwy. Korzystnie wpływa na funkcjonowanie układu krążenia oraz na pracę mięśnia
sercowego. Korzystny w sytuacjach stresowych

Magnez: reguluje przepływ jonów w komórce, uczestniczy w procesie skurczu mięśnia sercowego, reguluje rytm serca.
Stymuluje mechanizmy obronne organizmu i korzystnie wpływa na odporność. Niedobór magnezu może objawiać się
zmęczeniem fizycznym i psychicznym, napięciem mięśniowym, zaburzeniem rytmu serca oraz nadciśnieniem tętniczym.

Wyciąg z głogu: wpływa korzystnie na funkcjonowanie krążenia mózgowego i mięśnia sercowego, tonizując jego pracę. Związki
zawarte w głogu dzięki zawartości wielu cennych dla zdrowia, naturalnych związków jak flawonole (rutyna), flawony i
procyjanidy, poprawiają ukrwienie mięśnia sercowego oraz zwiększają dopływ do niego tlenu i substancji odżywczych.
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Dawkowanie:

Dorośli: 1 tabletkę dwa razy dziennie.

Składniki:

Glukonian potasu, węglan magnezu, węglan potasu, substancja wypełniająca: celuloza, substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza, wyciąg z owocu głogu, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja
przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja glazurująca: hydroksypropyloceluloza, chlorowodorek pirydoksyny, barwnik: czerwień
koszenilowa A, substancje glazurujące: wosk pszczeli i wosk Carnauba.

Składniki, 2 tabletki, % RWS*:

Potas - 300 mg, 15%

Magnez - 70 mg, 19%

Wyciąg z głogu - 60 mg, ---

Witamina B6 - 1,4 mg, 100%

*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Uwagi :

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.

W okresie ciąży i karmienia decyzję o stosowaniu powinno się skonsultować z lekarzem.

Osoby ze schorzeniami nerek oraz układu krążenia, powinny skonsultować stosowanie preparatu z lekarzem.

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.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Chronić od światła i wilgoci.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent: Alofarm Farmacja Polska Sp.z.o.o.
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