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BIOCHELAT Cynk - Mangan - Magnez Zn-Mn-Mg 300 ml
 

Cena: 39,99 PLN

Opis słownikowy

Producent INVEX REMEDIES

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

OpisBIOCHELAT Cynk - Mangan - Magnez Zn-Mn-Mg 300 mldziałanie antyoksydacyjne manganu i cynkusuplement wspiera
odpornośćmagnez bierze udział w metabolizmie energetycznymmagnez wspiera działanie układu nerwowego oraz mięśniSuplement
diety pochodzi z serii mitochondialnej Mt Invex Remedies. Ma ona na celu wspomagać funkcjonowanie mitochondriów w komórkach
organizmu. Mitochondria to organelle komórkowe człowieka, które są odpowiedzialna na wytwarzanie energii komórkowej dla całej
komórki. Energia ta jest w formie ATP, który jest wykorzystywany w niemal całym organizmie.Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowej
równowagi kwasowo-zasadowej, a także w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych, węglowodanów,
kwasów tłuszczowych i witaminy A. Cynk pomaga w utrzymaniu zdrowych kości, włosów, paznokci i skóry, jak również w utrzymaniu
prawidłowego poziomu testosteronu. Korzystanie wpływa na utrzymanie prawidłowego widzenia. Cynk ma duże znaczenie dla
prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, ponieważ jest
antyoksydantem.Mangan przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego - wpływa na aktywację enzymów
biorących udział w przemianach cukrów, tłuszczów i białek, jak również wspomaga podtrzymanie prawidłowego poziomu cukru.
Mangan przyczynia się do utrzymania zdrowych kości i tym samym może wpływać na prawidłową budowę i rozwój tkanki kostnej.
Pomaga w prawidłowym tworzeniu tkanek łącznych, wpływa na poprawę stanu skóry, kondycję włosów i paznokci. Mangan pomaga w
ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, ze względu na swoje działanie antyoksydacyjne.Magnez bierze udział w prawidłowym
utrzymaniu metabolizmu energetycznego. Może się przyczyniać do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz bierze udział w
utrzymaniu równowagi elektrolitowej. Pozytywnie wpływa na funkcjonowanie układu nerwowego oraz mięśni. Bierze udział w
utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych. Pomaga w prawidłowej syntezie białka oraz odgrywa ważną rolę w procesie
podziału komórek. Wspiera również utrzymanie zdrowych kości oraz zębów.Sposób użycia1 raz dziennie po 10 ml (miarka). Zalecaną
ilość wymieszać z ½ szklanki soku owocowego, warzywnego lub wody. Sporządzony roztwór wypić. Stosować po posiłku.SkładWoda,
Chlorek Magnezu, Ksylitol, Glukonian Cynku, Cytrynian Manganu(II).Zawartość w dziennej porcji (10 ml):Cynk - 5 mg - 50% RWS*Mangan
- 2 mg - 100% RWS*Magnez - 114 mg - 30,4% RWS**RWS - Referencyjna wartość spożycia
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