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ASPARAGINIAN EXTRA 50 tabletek
 

Cena: 5,49 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 50 tabl.

Postać tabl.

Producent UNI-PHAR

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościASPARAGINIAN EXTRA 50 tabletekASPARAGINIAN EXTRA suplement magnezu i potasu:funkcjonowanie układu
krążeniaprawidłową pracę mięśnia sercowego i jego ukrwieniedziałanie systemu nerwowego, przyczyniając się do kontroli skurczów
mięśniprawidłowy metabolizm organizmuPotasPierwiastek ten jest ważnym jonem wewnątrzkomórkowym, który reguluje przebieg
wielu procesów życiowych. Jony potasowe spełniają istotną rolę w funkcjonowaniu układu mięśniowego i nerwowego, czyli umożliwiają
przewodnictwo bodźców nerwowych oraz kurczliwość komórek mięśniowych, w tym również włókien mięśnia sercowego. Na podstawie
dotychczasowych badań naukowych zaobserwowano, że potas wpływa na regulację ciśnienia tętniczego krwi.MagnezMagnez jest
jednym z podstawowych makroelementów niezbędnych do życia. Magnez wchodzi w skład wszystkich tkanek i znajduje się przede
wszystkim wewnątrz komórek. Wspomaga przebieg wielu procesów życiowych, które nieustannie zachodzą w żywych organizmach.
Bierze udział w reakcjach wytwarzania związków wysokoenergetycznych magazynujących energię niezbędną do życia oraz w syntezie
DNA. Bierze udział w regulacji układu nerwowego sterującego pracą mięśni, w tym mięśnia sercowego. Jego przemiana jest ściśle
powiązana z przemianą wapnia. Magnez hamuje również uwalnianie z zakończeń nerwowych – adrenaliny i neoadrenaliny.Adrenalina i
neoadrenalina są nazywane „hormonami stresu”. Nadmiar tych hormonów podnosi ciśnienie krwi, zwęża naczynia, przyśpiesza
czynność serca, wpływa na pracę oskrzeli i przewodu pokarmowego, podnosi stężenie glukozy we krwi, sprzyja zwiększonej wrażliwości
na stres.Asparaginian – zwiększa przyswajalność magnezu i potasu.Zalecane spożycieZalecana porcja dzienna – 1 tabletka tylko dwa
razy dziennieJuż dwie tabletki dziennie przyczyniają się do poprawy pracy serca i jego ukrwienia, równowagi elektrolitycznej i procesów
metabolicznych oraz kontroli skurczów mięśni.WażneNie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Nie stosować w niewydolności nerek,
podczas antybiotykoterapii, w czasie biegunki.Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Suplementy diety nie
zastępują zrównoważonego sposobu żywienia i zdrowego trybu życia.SkładnikiSuplement magnezu i potasu z dodatkiem
asparaginianu. Zawartość składników fizjologicznych w zalecanej porcji dziennej (% zalecanego dziennego spożycia): asparaginian –
200 mg, potas – 300 mg (15%), magnez – 72 mg (19,2%).ProducentUNIPHAR Sp. z o.o.,ul. Bażancia 34,02-892 Warszawa.
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