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OLIMP CHELA MAG B6 Ashwagandha + Żeń-szeń 30
kapsułek
 

Cena: 17,80 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent OLIMP LABORATORIES

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościOLIMP CHELA MAG B6 Ashwagandha 30 kapsułekChela – Mag B6® Ashwagandha + żeń-szeń to suplement diety w
kapsułkach zawierający wysoko przyswajalny chelatowany magnez Albion™, witaminę B6 oraz standaryzowane ekstrakty: ashwagandhy
i żeń-szenia syberyjskiego.1Magnez i witamina B6 przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Dodatkowo pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz w
utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.2Ashwagandha (Withania somnifera (L.) Dunal) pomaga radzić sobie ze stresem,
utrzymać dobre samopoczucie w okresach napięcia nerwowego. Ponadto, wspiera procesy uczenia się, zapamiętywania oraz
utrzymanie dobrej kondycji sprawności umysłowej u osób starszych i w przypadku utraty koncentracji.Żeń-szeń syberyjski
(Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim.) wspiera w stanach osłabienia oraz przemęczenia organizmu i wspomaga jego
wzmocnienie. Dodatkowo, przyczynia się do prawidłowego krążenia krwi, co wpływa na prawidłowe funkcjonowanie mózgu oraz
wspomaga aktywność umysłową i poznawcząZalecane spożycie1 kapsułka raz dziennie po posiłku lub inaczej po konsultacji z
lekarzem. Najlepiej przyjmować w godzinach porannych. Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement
diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb
życia.Ważnenie stosować u dzieci, kobiet w ciąży, karmiących piersią lub w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników
preparatu. W okresie stosowania produktu nie należy spożywać alkoholu oraz stosować leków nasennych, uspokajających,
przeciwlękowych czy przeciwpadaczkowych.SkładnikiInformacja żywieniowa1 kapsułkaMagnez70 mg (19%*)Witamina B61,4 mg
(100%*)Ekstrakt ashwagandy KSM-66®, (Withania somnifera (L.) Dunal), w tym:90 mgwitanolidy (5%)4,5 mgEkstrakt żeń-szenia
syberyjskiego (Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim.), w tym:50 mgeleuterozydów (0,8%)0,4 mg* RWS - referencyjna
wartość spożycia.SkładnikiSkładniki: diglicynian magnezu (chelat aminokwasowy magnezu Albion™), substancja wypełniająca –
celuloza; ekstrakt z korzenia Ashwagandhy KSM-66® (Withania somnifera (L.) Dunal), substancja przeciwzbrylająca – tlenek magnezu;
ekstrakt z korzenia żeń-szenia syberyjskiego (Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim.), substancje przeciwzbrylające –
sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; chlorowodorek pirydoksyny – wit. B6, kapsułka – żelatyna.ProducentOLIMP
LABORATORIES Sp. z o. o.Pustynia 84F39-200 Dębica
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