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OLIMP CHELA-MAG B6 MAMA 30 kapsułek
 

Cena: 15,45 PLN

Opis słownikowy

Producent OLIMP

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

 

OLIMP CHELA-MAG B6 MAMA planowanie - ciąża – karmienie.

Preparat jest rekomendowany przez Zespół Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz posiada pozytywną opinię
Instytutu Matki i Dziecka

Chela-Mag B6® Mama to suplement diety zawierający magnez w formie hipoalergicznego, chelatu aminokwasowego Albion®
(diglicynian magnezu), wzbogacony witaminą B6.

 

Badania naukowe udowodniły, że:

pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni;

przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego,

uczestniczy w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych,

przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia;

uczestniczy w utrzymaniu zdrowych kości i zębów;

bierze udział w utrzymaniu równowagi elektrolitowej;

zaangażowany jest w prawidłowy metabolizm energetyczny oraz pomaga w prawidłowej syntezie białek.
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Chelat aminokwasowy magnezu Albion® jest całkowicie hipoalergiczny (nr patentu US 7,838,042), co jest niezwykle istotne z punktu
widzenia bezpieczeństwa przyjmowania preparatu.

Badania naukowe potwierdzają wyższość chelatu aminokwasowego magnezu Albion® nad nieorganicznymi źródłami tego pierwiastka.

 

Badanie in vitro

Przyswajalność magnezu z diglicynianu jest kilkukrotnie wyższa niż ze związków nieorganicznych jak tlenek, siarczan, węglan

Źródło: MAGNESIUM: Wide Spread Benefits. Albion Research N otes 1992: Volume 1, No.2

 

Pamiętaj

Wybierając preparat mineralny, szukaj na opakowaniu znaczka Albion® Minerals – to gwarancja najwyższej przyswajalności i
biodostępności składników mineralnych.

 

Zastosowanie

Preparat przeznaczony: do stosowania jako suplement diety ułatwiający pokrycie zapotrzebowania organizmu na magnez.

 

Dawkowanie

Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka raz dziennie po posiłku lub inaczej po konsultacji z lekarzem.

 

Skład  

  

Informacja żywieniowa 

  

1 kapsułka

  

*%ZDS

  

Chelat aminokwasowy magnezu ALBION® (diglicynian magnezu)

  

555 mg

  

 

  

w tym: Magnez

  

100 mg

  

27%

  

Witamina B6

  

2,1 mg

  

150%

*%ZDS– procent realizacji zalecanego dziennego spożycia.Składniki: diglicynian magnezu (chelat aminokwasowy magnezu Albion®),
maltodekstryna – substancja wypełniająca, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), stearynian magnezu – substancja
przeciwzbrylająca, kapsułka (żelatyna – otoczka kapsułki,  barwnik: E 171)  
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