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BIOFARMACJA NO STRESS na stres magnez 375mg
witamina B6 2,8mg 10 saszetek
 

Cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 sasz.

Postać prosz.doust.

Producent BIOFARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościBIOFARMACJA No Stress proszek doustny 10 saszetekNO STRESS Biofarmacja zalecany jest:osobom ze stwierdzonym
niedoborem magnezu,osobom z niedoborem witaminy B6,sportowcom, którzy wykazują większe zapotrzebowanie na elektrolity,po
aktywnym, stresującym, pełnym emocji dniu,podczas wzmożonego wysiłku fizycznego (jako dodatek do wody),w okresach obniżonej
odporności,podczas terapii wzmacniającej układ kostny,w okresach przemęczenia,w celu przyspieszenia regeneracji organizmu,podczas
upałów wraz z dużą ilością płynów,w celu poprawy funkcjonowania układu nerwowego i krwionośnego,gdy pojawiają się skurcze lub
drżenie mięśni.No Stress nie zawiera sztucznych dodatków, konserwantów czy środków musujących i został wzbogacony w naturalny
truskawkowy aromat.Jeśli towarzyszą Ci typowe objawy niedoboru magnezu i witaminy B6 spowodowane nadmiernym stresem
jak:ciągłe uczucie zmęczenia,problemy z koncentracją i snem,bolesne skurcze i drżenia mięśni,to warto pomyśleć o modyfikacji swojej
diety i wdrożeniu dodatkowej suplementacji.Wzmożona aktywność fizyczna i sytuacje stresowe powodują wysokie zużycie magnezu na
procesy metaboliczne, adaptacyjne i regeneracyjne, zaburzając równowagę elektrolitową organizmu.No Stress to preparat w formie
saszetek, wygodny w użyciu o wysokiej wchłanialności i biodostępności.Forma proszku zamknięta w saszetkach ułatwia dozowanie i
daje gwarancję, że dostarczymy do organizmu właściwą dawkę składników aktywnych.W produktach nieporcjowanych, większa część
minerałów może osadzać się na dnie pojemnika i jeśli zapomnimy wstrząsnąć przed użyciem, może okazać się, że przyjęta dawka była
niewystarczająca.No Stress zawiera 10 saszetek i wystarcza na 10 dni kuracji, która powinna pomóc w uzupełnieniu niedoboru
magnezu oraz witamin B6.Preparat No Stress to optymalna dawka magnezu i witamin B6, pozwalająca na pokrycie 100% dziennego
zapotrzebowania organizmu zdrowego dorosłego człowieka.Stosowanie preparatu No Stress zaleca się osobom z niedoborem magnezu
i witaminy B6, spowodowanym nadmiernym stresem.Zalecane spożycieDorośli:1 saszetkę wsypać bezpośrednio do ust i pozostawić do
rozpuszczenia lub rozpuścić w 200 ml letniej wody, dokładnie wymieszać, spożywać po posiłku.Dzieci od 6 do 12 r.ż.: 1/2 saszetki
dziennie.WażneNie przekraczać przepisanej zalecanej dawki.SkładnikiCytrynian magnezu (pozyskany z Morza Martwego), erytrytol
(substancja słodząca), naturalny aromat truskawkowy, sukraloza (naturalna substancja słodząca), witamina B6 (chlorowodorek
pirydoksyny).Składniki Porcja dzienna (1 saszetka) % RWSMagnez 375 mg 100%Witamina B6 2,8 mg 200%
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