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MenMAG magnez dla mężczyzn 30tabl.
 

Cena: 14,99 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

MenMAG, magnez dla mężczyzn, 30 tabletek

Składniki produktu pomagają funkcjonowaniu mięśni, w utrzymaniu prawidłowego poziomu testosteronu we krwi, przyczyniają się do
utrzymania prawidłowego metabolizmu białka i glikogenu oraz pomagają w zachowaniu naturalnej aktywności seksualnej i energii.
Magnez pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Dodatkowo pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej i przyczynia się
do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Pomaga również w prawidłowej syntezie białka oraz w utrzymaniu
zdrowych kości. Witamina B6 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz przyczynia się do utrzymania
prawidłowego metabolizmu białka i glikogenu. Magnez oraz witamina B6 pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego,
oraz w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych. Przyczyniają się również do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: dorośli: 1 tabletka dziennie. Tabletkę należy przyjmować podczas lub po posiłku, popijając wodą.

Składniki: mleczan magnezu, celuloza (substancja wypełniająca), glukonian cynku, wyciąg z korzenia maca, sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowana (substancja wypełniająca), skrobia ryżowa, sole magnezowe kwasów tłuszczowych (substancja
glazurująca), dwutlenek krzemu (substancja przeciwzbrylająca), chlorowodorek pirydoksyny.

1 tabletka zawiera: magnez 60mg (16%)*, witamina B6 1,4mg (100%)*, cynk 10mg (100%)*, wyciąg z korzenia maca 50mg.

* RWS-Referencyjna Wartość Spożycia.

Przeciwwskazania: uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.

Ważne wskazówki:
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.
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Zrównoważony sposób żywienia prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Preparat należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25 stopni Celsjusza w sposób niedostępny dla małych dzieci.

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