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ACTIVLAB ZMA 90 kapsułek
 

Cena: 27,80 PLN

Opis słownikowy

Producent ACTIVLAB

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WłaściwościACTIVLAB ZMA 90 kapsułekDziała uspokajające na układ nerwowyŁagodzi problemy ze spaniemWpływa korzystnie na
"męską" kondycjęZMA marki Activlab to produkt przeznaczony dla osób intensywnie uprawiających różne dyscypliny sportu. Formułę
preparatu stanowi połączenie cynku, magnezu i witaminy B6.Magnez - jest jednym z najczęściej występujących minerałów w naszym
organizmie, w ilością aż 25-30g. Minerał ten pełni wiele funkcji: bierze udział w procesie budowy kości i zębów, aktywuje ponad 300
enzymów, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania, chroni organizm przed zakwaszeniem, pomaga w transporcie sodu i
potasu, a dodatkowo ma działanie przeciwstresowe oraz przeciwstarzeniowoCynk – jest mikroelementem pełniącym różne funkcje w
organizmie człowieka. Jest składnikiem i aktywatorem wielu enzymów, określa strukturę niektórych białek. Obniża również cholesterol,
wpływa na przyswajanie witamin oraz prawidłowe funkcjonowanie narządów rozrodczych. Poprawia sprawność intelektualną,
zapobiega demencji, wspomaga leczenie depresji.Witamina B6 – inaczej pirydoksyna, jest substancją niezbędną do prawidłowego
funkcjonowania organizmu. Wspomaga prawidłowe działanie układu nerwowego, ma również wpływ na ciśnienie krwi, skurcze mięśni
oraz pracę serca. Podnosi odporność organizmuPreparat ZMA ma działanie uspakajające na układ nerwowy, łagodzi problemy ze snem
poprawiając jego jakość. ZMA zwiększa wydzielanie testosteronu, reguluje poziom metabolizmu komórkowego. Skutecznie wspomaga
trening siłowy i kulturystyczny oraz wzmacnia libido. ZMA jest produktem szczególnie rekomendowanym osobom trenującym w okresie
zwiększania siły, masy mięśniowej oraz wydolności organizmu. Kompozycja składników doskonale zwiększa możliwości
treningowe.Zalecane spożycieNależy spożywać 3kap. przed snem.SkładnikiDiglicynian magnezu, diglicynian cynku, substancja
przeciwzbrylająca E470b, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), otoczka (żelatyna, barwniki E171, E132).INFORMACJA
ŻYWIENIOWA – DZIENNA PORCJA (3 kapsułki)Magnez 400 mg (107%*)Cynk 25 mg (250%*)Witamina B6 10,5 mg (750%*)* – zalecane
dzienne spożycieProducentActivlab Sp. z o.o.ul. Łany 632-700 Bochnia
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