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BLUMAG JEDYNY 30 kapsułek
 

Cena: 6,90 PLN

Opis słownikowy

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

 

Właściwości

Suplement diety Blumag jedyny - połączenie dwóch składników aktywnych - magnezu i witaminy B6, w ilościach pokrywających w 100 %
dzienne zapotrzebowanie.

Magnez pełni w organizmie różnorodne funkcje. Aktywuje ponad 300 enzymów, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, w tym
mięśnia sercowego i układu nerwowego. Odgrywa ważną rolę w przewodnictwie nerwowym i w procesie skurczu mięśni. Pomaga w
zachowaniu mocnych kości i zębów. Bierze udział w utrzymaniu równowagi elektrolitowej i syntezie białek.

Witamina B6 bierze udział w wielu procesach metabolicznych, odrywa rolę w uwalnianiu energii z węglowodanów gromadzonych w
mięśniach.

Przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Wspomaga prawidłową pracę układu odpornościowego. Odgrywa
ważną rolę w funkcjonowaniu układu krwiotwórczego, uczestniczy w tworzeniu krwinek czerwonych.

Blumag jedyny to preparat uzupełniający codzienną dietę w magnez i witaminę B6.

Zalecany jest zwłaszcza w stanach:

przemęczenia i osłabienia  

wzmożonego napięcia nerwowego i nadmiernej drażliwości  

zwiększonej podatności na stres  

osłabionej zdolności koncentracji i zapamiętywania  

pojawienia się skurczy mięśniowych (drganie powiek, skurcze mięśni nóg)  
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zwiększonego wysiłku fizycznego  

 

Sposób użycia

1 kapsułka dziennie.

 

Ważne

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji produktu.

Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Ważne jest prowadzenie zdrowego trybu życia i zrównoważonego sposobu żywienia.

Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych.

Zaleca się konsultację z lekarzem w przypadku stosowania produktu przez osoby z zaburzeniami czynności serca i nerek.

Produkt nie powinny stosować osoby z nadwrażliwością na którykolwiek ze składników produktu oraz z niewydolnością nerek.

Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w sposó niedostępny dla małych dzieci w temperaturze nie wyższej niż 25°C.  

 

Skład

  

Składniki aktywne

  

dzienna porcja

1 kapsułka

  

% zalecanego dziennego
spożycia

  

tlenek magnezu

(jony magnezu)

  

621,9 mg

375 mg

  

 

100 %

  

witamina B6

  

1,4 mg

  

100 %

1 kapsułka dziennie

1 kapsułka = 100 % zalecanego dziennego spożycia magnezu i witaminy B6 

 

Skład

tlenek magnezu, kapsułka żelatynowa #℣佐⌡⌀ 簀攀氀愀琀礀渀愀Ⰰ 戀愀爀眀渀椀欀椀†ጀ 搀眀甀琀氀攀渀攀欀 琀礀琀愀渀甀 椀 椀渀搀礀最漀琀礀渀愀⌡⍃倣℣, substancja przeciwzbrylająca – stearynian
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magnezu, chlorowodorek pirydoksyny (witamina b6).

 

PRODUCENT

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej

HASCO-LEK S.A.

ul. Żmigrodzka 242 E

51-131 Wrocław

 

tel. (+48 22) 742 00 22  
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