
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

DR JACOBS Tabletki potasowe 126 tabletek
 

Cena: 60,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 126 tabl.

Postać tabl.

Producent DR. JACOBS POLAND RADOSŁAW
ARASZKIEWICZ

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościDR. JACOBS Tabletki potasowe 126 tabletekpotas, magnez, cynk. L-arginina oraz witaminy B1 i B12126 tabletek – ilość na
21 dniprodukt wegańskiTabletki Potasowe Dr. Jacob's zawierają składniki korzystnie wpływające na ciśnienie krwi, serce i naczynia w
bardzo dobrym połączeniu.✓ Potas i witamina B1 dla prawidłowego ciśnienia krwi, czynności serca i naczyń✓ Minerały z warzyw w formie
naturalnych cytrynianów,✓ Działający zasadowo aminokwas L-arginina✓ Magnez i potas dla mięśni i układu nerwowego✓ Wyciąg z aceroli
bogaty w witaminę CSkładniki dla prawidłowego ciśnienia krwi, czynności serca oraz metabolizmu energetycznegoZdrowa dieta i styl
życia pozytywnie wpływają na ciśnienie krwi. Ponadto możesz znacząco wspomóc prawidłowe ciśnienie krwi przyjmując odpowiednie
połączenie mikroelementów. Tabletki Potasowe Dr. Jacob's zawierają optymalnie zbilansowane minerały, wybrane witaminy i L-argininę
pochodzące z roślin.Składniki odżywcze zawarte w Tabletkach Potasowych Dr. Jacob's mają naukowo udowodniony wpływ na zdrowie i
następujące funkcje organizmu:Utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi - potasWspomaganie czynności serca - witamina
B1Wspomaganie tworzenia kolagenu dla prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych - witamina CWspomaganie metabolizmu
kwasowo-zasadowego - cynkWspomaganie pracy mięśni i układu nerwowego - potas i magnezZmniejszanie poczucia zmęczenia oraz
wspomaganie metabolizmu energetycznego - witaminą C i witamina B12Wspomaganie metabolizmu homocysteiny, funkcje układu
nerwowego oraz psychiczne - witamina B12Wspomaganie pracy układ odpornościowego - witamina C i cynkDlaczego potas jest tak
ważny?Potas jest najważniejszym, podstawowym minerałem w diecie i w każdej komórce ciała. Potas, który występuje w warzywach i
owocach, jest ważny dla utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi i normalnego funkcjonowania układu nerwowego i mięśni. Serce to
nasz najbardziej aktywny mięsień.Pomimo szerokiego dostępu do owoców i warzyw, bardzo wiele osób spożywa za mało potasu.
Wspomagać się one mogą Tabletkami Potasowymi Dr. Jacob's dla prawidłowego ciśnienia krwi i pracy mięśni.Co to jest L-arginina?L-
arginina jest ważnym aminokwasem. Z jednej strony jest naturalnym składnikiem białek organizmu, ale służy również jako źródło
powstawania NO (tlenek azotu). L-arginina występuje głównie w pokarmach roślinnych, takich jak orzechy i rośliny strączkowe. Osoby
odżywiające się nieprawidłowo lub żyjące bardzo intensywnie lub w stresie mogą mieć zwiększone zapotrzebowanie na L-argininę.
Ważnym jest to, że L-arginina w Tabletkach Potasowych Dr. Jacob's ma formę związku działającego zasadowo, a nie chlorowodorku
tworzącego kwas. Tabletki Potasowe Dr. Jacob's zawierają 1600 mg L-argininy w porcji.Prawidłowe ciśnienie krwi jako podstawa
zdrowego, długiego życiaCo jeszcze możesz zrobić aby utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi? Oto nasze rekomendacje:Ruszaj się
wystarczająco (ilość ruchu dostosowana do twoich możliwości).Jedz jak najmniej soli.Jedz dużo warzyw, owoców, grzybów i ziół (są
szczególnie bogate w potas).Zmniejsz ilość stresu tak bardzo, jak to możliwe (często nie da się uniknąć sytuacji stresowych, ale można
nauczyć się pozytywnego reagowania na stres).Zalecane spożyciePorcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: 3 × 2 tabletki połykane
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podczas posiłku i popite płynem.Ważnenajlepiej regularnie mierzyć ciśnienie krwi. Tylko ci, którzy znają swoje ciśnienie krwi, mogą
podjąć odpowiednie działania przeciwko podwyższonym wartościom.Uwaga: przy zasadowicy, hiperkaliemii, niewydolności nerek lub
stosowaniu diuretyków oszczędzających potas stosować po konsultacji z lekarzem.Składnikicytrynian potasu, L-arginina (24 %),
cytrynian magnezu, wypełniacz – celuloza, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, ekstrakt z aceroli (1,1 %), kwas L-askorbinowy
(witamina C), dwutlenek krzemu, cytrynian cynku, monoazotan tiaminy (witamina B1), metylokobalamina (witamina
B12).ProducentDystrybutor:Dr. Jacob's Polandul. Kasprzaka 7 / U 1, 01-211 WarszawaTel.: 22 490 94 30
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