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CIŚNIENIOMIERZ AND UA-611 Zestaw Świąteczny z
Omega-3 FORTE oraz Magnez + Potas
 

Cena: 85,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 zest.

Postać -

Producent DIAGNOSIS S.A.

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisCIŚNIENIOMIERZ AND UA-611 Zestaw Świąteczny z Omega-3 FORTE oraz Magnez + PotasZestaw zawiera:Omega-3 z witaminą E
FORTEMagnez + PotasCiśnieniomierz AND UA-611Ciśnieniomierz AND UA-611 pozwala na pomiar ciśnienia krwi oraz tętna nawet
wtedy, gdy występuje nieregularne tętno. Urządzenie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić łatwą obsługę i precyzyjny
pomiar, dzięki czemu codzienne pomiary ciśnienia krwi stały się prostsze.Klinicznie sprawdzony algorytm pomiarowyCzytelny, 3-liniowy
wyświetlaczPomiar dokonywany jednym przyciskiemDokonuje pomiaru przy nieregularnym pulsie IHBWskaźnik Klasyfikacji Ciśnienia
Krwi wg Światowej Organizacji Zdrowia* (WHO – World Health Organization)Pamięć 30 ostatnich pomiarów, wskazuje średni wynik ze
wszystkich pomiarówKomfortowy mankiet SlimFit M (22-32 cm), opcjonalnie L (31-45 cm)5 lat gwarancji door to doorOmega-3 z
witaminą E FORTEOmega-3 z witaminą E Forte Vitter Blue to suplement diety przeznaczony do stosowania w celu uzupełnienia ubogiej
diety w oleje ryb morskich w cenne kwasy tłuszczowe Omega-3. Polecany dla osób, które chcą zadbać o swoje serce i układ krążenia.
Spożywane w ilości 250 mg dziennie kwasy EPA i DHA zawarte w oleju rybim przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca.
Kwas dokozaheksaenowy(DHA) przyczynia się do utrzymania prawidłowego funkcjonowania mózgu. Kwas dokozaheksaenowy (DHA)
przyczynia się również do utrzymania prawidłowego widzenia. Witamina E wspomaga ochronę komórek przed stresem
oksydacyjnym.Vitter Blue Omega-3 z witaminą E Forte zawiera olej rybi, który jest źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych EPA i
DHA należących do grupy kwasów Omega-3. Dieta bogata w kwasy tłuszczowe jest szczególnie ważna, ponieważ organizm człowieka
nie ma zdolności ich syntetyzowania, a więc muszą być one dostarczane z diety.Magnez + PotasMagnez przyczynia się do zmniejszenia
uczucia zmęczenia i znużenia, a wraz z potasem wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni. Potas pomaga utrzymać
odpowiednie ciśnienie krwi. Magnez z potasem i witaminą B6 korzystnie wpływają na funkcjonowanie układu nerwowego. Pomaga w
prawidłowej syntezie białka oraz w utrzymaniu zdrowych kości. Magnez pomaga w utrzymaniu zdrowych zębów, odgrywa też ważną
rolę w procesie podziału komórek.Witamina B6 przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Witamina B6
przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu białka i glikogenu oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji
psychologicznych. Wspomaga produkcję czerwonych krwinek oraz funkcjonowanie układu odpornościowego. Witamina B6 przyczynia
się do regulacji aktywności hormonalnej.
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