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MUMIO SHILAJIT mocne kości 60 kapsułek
 

Cena: 29,90 PLN

Opis słownikowy

Producent LABORATORIA NATURY

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

 

MUMIO - jest naturalną wydzieliną powstającą w niektórych masywach górskich. Występuje w głębokich grotach skalnych na dużych
wysokościach. Działa jako silny biostymulator, wielokrotnie skuteczniejszy nawet od słynnego korzenia żeńszenia. 

 

Co zawiera Mumio  

Zawiera blisko 30 składników mineralnych i pierwiastków śladowych. Dostarcza dobrze przyswajalny wapń, fosfor oraz witaminę D
ułatwiającą wchłanianie makroelementów. Dodatkowo zawarte w Mumio kwasy fulwowe wspomagają mineralizacje kości oraz zębów.

Mumio wpływa na wytrzymałość fizyczną oraz wspomaga układ kostny.

 

Jak działa Mumio  

Shilajit Mumio to „cud natury” o bardzo silnym działaniu wzmacniającym. Jest niezwykle cenne dla sportowców, jak również ludzi
starszych, przemęczonych, osłabionych i wyczerpanych. W Mumio zawarta jest moc i siła gór, która przenika nasze ciało oraz wypełnia
je energią.

Dostarcza organizmowi dobrze przyswajalny wapń, a także fosfor. Obydwa te pierwiastki budują kości i dbają o ich prawidłową
strukturę. Jednocześnie witamina D znacznie ułatwia wchłanianie tych makroelementów oraz zapobiega ich nadmiernemu wydalaniu.
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Wskazania

Uzupełnienie diety w składniki wspomagające prawidłową mineralizacje kości

Wspomaganie przenikania do kości minerałów, tj. wapnia, magnezu i fosforu

 

Preparat przeznaczony do uzupełnienia normalnej diety, w szczególności

Osób pragnących wzbogacić swoją dietę w składniki odżywcze, w okresie rekonwalescencji

Osób dbających o poprawne funkcjonowanie układu kostnego

Osób starszych i aktywnych fizycznie

 

Mumio firmy Laboratoria Natury, to unikatowy preparat w skład którego wchodzą

200 mg standaryzowanego wyciągu mumio z zawartością 20% kwasów fulwowych

 

Składniki

Mumio(Shilajit) w proszku – wyciąg 200mg

maltodekstryna, kapsułka pochodzenia roślinnego

 

Dawkowanie

2 kapsułki dziennie, popijając szklanką wody

nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia

 

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

 

Uwaga
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Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Produkt nie powinien być stosowany przez osoby uczulone na którykolwiek z jego
składników. Produkt nie jest wskazany dla kobiet w ciąży i matek karmiących.

 

Przechowywanie

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
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