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DR JACOBS pH Balans Gold 126 tabletek do ssania
 

Cena: 89,00 PLN

Opis słownikowy

Producent Dr. Jacobs

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościDR JACOBS pH Balans Gold 126 tabletek do ssaniasuplement dietycytryniany, witamina D (wegańska), K2, bor, krzem i cynk
– mikroskładniki dla mobilności i zdrowia aparatu ruchu (dla kości, mięśni i stawów).126 tabletek do ssania – porcja na 21 dniprodukt
wegańskiSmaczne tabletki do ssania o smaku mango bogate w organiczny potas, magnez i wapńZ cynkiem, witaminą C, D3 (wegańska),
K2, borem i krzememIdealne dla seniorów, w pracy, po treningu, w podróżyKlasyczna formuła tabletek zasadowych Dr. Jacob’s
(organiczne związki cytryrianów potasu, magnezu, wapnia i cynku) uzupełnione krzemem, borem, witaminą C, K2 (mikrokapsułko- wana),
K1, D3 (wegańska) i B1.Składniki odżywcze zawarte w pH balans GOLD wspierają następujące prawidłowe funkcje organizmu:Zdrowe
kości – wapń, magnez, D3 i K2Funkcje mięśni i układu nerwowego – potas, magnezPrawidłowe ciśnienie krwi – potasWytwarzanie
energii, redukcja poczucia zmęczenia – magnez, witamina CGospodarka kwasowo-zasadowa, zdrowa skóra, włosy i paznokcie –
cynkTworzenie kolagenu dla chrząstek stawowych – witamina COdporność – cynk, witamina D i CZalecane spożyciePorcja zalecana do
spożycia w ciągu dnia: ssać dwie-trzy tabletki dwa razy dziennie, popić płynem. Pełna dzienna porcja (6 tabletek) jest odpowiednia dla
osób powyżej 15 roku życia.WażneUWAGA: osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe (antagonistów witaminy K, jak antykoagulant
typu kumaryny) oraz osoby z zaburzeniami gospodarki potasowej (hiperkalemia) powinny skonsultować przyjmowanie produktu z
lekarzem! Przy alkalozie, niewydolności nerek, nadmiarze potasu spożywanie należy skonsultować z lekarzem.Nie należy przekraczać
porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Suplement diety nie może być
stosowany jako substytut (zamiennik) zrównoważonej diety.Składnikimleczan wapnia, cytrynian potasu, substancja słodząca (ksylitol),
cytrynian magnezu, węglan magnezu, sproszkowany miąższ owocu mango (4 %), kwas askorbinowy (witamina C), sole magnezowe
kwasów tłuszczowych (roślinnych) – substancja przeciwzbrylająca, dwutlenek krzemu, aromaty naturalne, ekstrakt z kurkumy,
substancja słodząca (glikozydy stewiolowe), cytrynian cynku, boran sodu, chlorowodorek tiaminy (B1), menachinon (K2, all-trans-MK-7),
filochinon (K1), cholekalcyferol (witamina D3, wegańska).Dobroczynne cytrynianyOptymalnymi składnikami preparatu odkwaszającego
są związki pochodzenia roślinnego, cytryniany: potasu, magnezu, wapnia. W przeciwieństwie do innych substancji zasadowych nie
powodują one zmiany pH w jelitach – działają dopiero w komórkach. Jedna cząsteczka cytrynianu jest w stanie unieszkodliwić aż trzy
cząsteczki kwasu. Nazywamy to odkwaszaniem komórkowym. Ponadto są one podstawowym paliwem dla skomplikowanego łańcucha
reakcji chemicznych (cykl Krebsa), procesu, w którym komórka wytwarza energię. Jednakże, aby zostały one w pełni przyswojone i
zadziałały prawidłowo, powinny być one połączone z cynkiem (istotny dla powstania enzymu odkwaszającego: anhydrazy węglanowej).
Aby cytrynian wapnia dobrze się wchłonął i szybko uzupełnił braki minerałów w kościach, powinien być on podawany razem z witaminą
D.Suplementacja diety zasadowymi cytrynianami ważna jest nie tylko dla osób z zakwaszeniem ale także dla osób starszych. Wapń,
potas i magnez nie tylko wpłyną korzystnie na ogólny stan zdrowia i wydolność, ale wzmocnią kości (wapń) oraz mięśnie (magnez).
Łamanie kości przez osoby starsze nie jest wynikiem jedynie tego, że są one słabsze z powodu odmineralizowania. Najczęstszą

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/dr-jacobs-ph-balans-gold-126-tabletek-do-ssania.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

przyczyną jest niespodziewany upadek spowodowany spadkiem siły mięśni. Mięśnie do swej prawidłowej pracy potrzebują nie tylko
paliwa (glukozy) ale także magnezu, wapnia i potasu, które wpływają na ich siłę i wytrzymałość.Potas i magnez, zawarte w cytrynianach,
normalizują pracę układu nerwowego i mięśni, ciśnienie krwi (potas) i rytm serca (magnez). Zalecana dzienna dawka potasu w Polsce to
2000 mg.Magnez jest konieczny do prawidłowej pracy nerwów i mięśni. Zmniejsza zmęczenie. Niedobór magnezu objawia się np. przez
skurcze łydek, podwyższone napięcie mięśni, drganie powieki.Dobroczynne cytrynianyOptymalnymi składnikami preparatu
odkwaszającego są związki pochodzenia roślinnego, cytryniany: potasu, magnezu, wapnia. W przeciwieństwie do innych substancji
zasadowych nie powodują one zmiany pH w jelitach – działają dopiero w komórkach. Jedna cząsteczka cytrynianu jest w stanie
unieszkodliwić aż trzy cząsteczki kwasu. Nazywamy to odkwaszaniem komórkowym. Ponadto są one podstawowym paliwem dla
skomplikowanego łańcucha reakcji chemicznych (cykl Krebsa), procesu, w którym komórka wytwarza energię. Jednakże, aby zostały
one w pełni przyswojone i zadziałały prawidłowo, powinny być one połączone z cynkiem (istotny dla powstania enzymu
odkwaszającego: anhydrazy węglanowej). Aby cytrynian wapnia dobrze się wchłonął i szybko uzupełnił braki minerałów w kościach,
powinien być on podawany razem z witaminą D.Suplementacja diety zasadowymi cytrynianami ważna jest nie tylko dla osób z
zakwaszeniem ale także dla osób starszych. Wapń, potas i magnez nie tylko wpłyną korzystnie na ogólny stan zdrowia i wydolność, ale
wzmocnią kości (wapń) oraz mięśnie (magnez). Łamanie kości przez osoby starsze nie jest wynikiem jedynie tego, że są one słabsze z
powodu odmineralizowania. Najczęstszą przyczyną jest niespodziewany upadek spowodowany spadkiem siły mięśni. Mięśnie do swej
prawidłowej pracy potrzebują nie tylko paliwa (glukozy) ale także magnezu, wapnia i potasu, które wpływają na ich siłę i
wytrzymałość.Potas i magnez, zawarte w cytrynianach, normalizują pracę układu nerwowego i mięśni, ciśnienie krwi (potas) i rytm serca
(magnez). Zalecana dzienna dawka potasu w Polsce to 2000 mg.Magnez jest konieczny do prawidłowej pracy nerwów i mięśni.
Zmniejsza zmęczenie. Niedobór magnezu objawia się np. przez skurcze łydek, podwyższone napięcie mięśni, drganie
powieki.ProducentDr. Jacob's Medical GmbH,Platter Str. 92,65232 Taunusstein
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