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ASPARAGINIAN EXTRA PREMIUM FORTE 30 kapsułek
 

Cena: 8,75 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent UNIPHAR SP Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościInnowacyjny i unikatowy preparat magnezowo-potasowy w kapsułkach o przedłużonym uwalnianiu. Produkt przeznaczony
dla osób dorosłych w celu wspomagania ich zdrowia. Szczególnie - na prawidłową pracę mięśni, serca i właściwe ciśnienie krwi, a także
na lepszą sprawność umysłową i większą wydolność fizyczną.Zastosowane w preparacie składniki są wyłącznie pochodzenia
naturalnego i biotechnologicznego. Działania składników zawartych w preparacie:Przy skurczach łydek, stóp i innych mięśnimagnez –
wspiera prawidłową pracę mięśni (łydek, stóp, serca)potas – pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśniNa prawidłowe ciśnienie
krwi, układ krążenia i sercetiamina – wspiera prawidłową pracę sercapotas – pomaga w utrzymaniu właściwego ciśnienia krwimagnez
– pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, w tym mięśnia sercowegoNa lepszą sprawność umysłowącynk – pomaga w
utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych i dobrego widzeniakwas pantotenowy – pomaga w utrzymaniu sprawności
umysłowejtiamina – pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznychW stanach stresu oraz zmęczeniakwas
pantotenowy – przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużeniatiamina – pomaga w funkcjonowaniu układu nerwowego i
utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznychmagnez – pomaga w zmniejszeniu uczucia zmęczeniapotas – pomaga w
prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowegoZalecane spożycie1 kapsułka dziennieWażneOstrzeżenia: Nie przekraczać zalecanej
porcji dziennej. Nie stosować w niewydolności nerek, podczas antybiotykoterapii, w czasie biegunki. Produkt nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania
organizmu.Zamieszczona fotografia przedstawia pracownika firmy produkcyjnej UNIPHAR.Sposób przechowywania: Preparat należy
chronić przed bezpośrednim światłem, przechowywać w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C w
sposób niedostępny dla małych dzieci.SkładnikiChlorek potasu; substancja żelująca: guma ksantanowa; cytrynian magnezu; weglan
magnezu; tlenek magnezu; tlenek cynku; kwas asparaginowy; D-pantotenian wapnia; monoazotan tiaminy, żelatyna wołowa.Zawartość
składników charakteryzujących produkt w dziennej porcji (1 kaps.) :potas – 300 mg (15%);magnez – 72 mg (19%);cynk – 3 mg
(30%);asparaginian – 1 mg;tiamina – 1,14 mg (100%);kwas pantotenowy – 6,67 mg (100%).(% realizacji referencyjnych wartości
spożycia RWS)ProducentUNIPHARM SP Z O. O.
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