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PLUSMAG B6 375 mg magnezu (cytrynian, mlecza, węglan,
siarczan magnezu) + witamina B6 60 tabletek
 

Cena: 10,95 PLN

Opis słownikowy

Producent ASA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

OpisPLUSMAG B6 60 tabletekCzy wiesz, że… aż do 60 % Polaków cierpi na niedobór magnezu.A przecież magnez jest jednym z
najważniejszym pierwiastków w naszym organizmie. Nazywany jest pierwiastkiem życia. Znajduje się w każdej komórce Twojego
organizmu i jest niezbędny do jego prawidłowego funkcjonowania.Przeprowadziliśmy dziesiątki analiz doniesień naukowych, by
dowiedzieć się jakie formy magnezu i relaksującej witaminy B6 są skuteczne. I je właśnie zawarliśmy w PlusMag B6.Kiedy sięgnąć po
nasz PlusMag B6?Gdy:Uwielbiasz pić kawę i nie chcesz jej ograniczaćOdczuwasz skurcze mięśniOdczuwasz zmęczenie, znużenie i
drażliwośćDenerwujesz się w pracy i pragniesz uspokojeniaMartwisz się o swoje serce i chcesz zacząć skutecznie dbać o jego
prawidłowe funkcjonowaniePlusMag B6 to kompleksowo działający produkt dla wymagających osób, które cenią sobie skuteczność,
jakość i wygodę stosowania. Zawiera nie tylko magnez, lecz dodatkowy składnik w postaci witaminy B6.PlusMag B6 to:wygodna do
połknięcia tabletka. Wystarczą tylko 2 tabletki, aby dostarczyć Twojemu organizmowi 375 mg jonów magnezu, czyli tyle ile wynosi
dzienne zalecane spożycie dla magnezu,bardzo wygodne stosowanie bo tylko 2 tabletki dziennie. Nie musisz cały dzień myśleć o
zastosowaniu PlusMag B6,naturalny i organiczny magnez w postaci: cytrynianu magnezu, mleczanu magnezu, węglanu magnezu i
siarczanu magnezu – o udowodnionej, wysokiej przyswajalności przez organizm,tabletka, która rozpuszcza się już w żołądku, a jony
magnezu wchłaniane są w jelicie cienkim,witamina B6, która zwiększa wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego o 20-40 % oraz
zmniejsza jego wydalanie z moczem.Preparat bezglutenowySposób użyciadoustnie, 1-2 tabletki na dzień w trakcie posiłku.Skład(na 1
tabletkę): 187,5 mg jonów magnezu Mg2+ w postaci: cytrynianu magnezu mleczanu magnezu, węglanu magnezu i siarczanu magnezu,
sorbitol (substancja wiążąca, substancja dodatkowa), celuloza mikrokrystaliczna, żel celulozowy (substancja wiążąca, substancja
dodatkowa), stearynian magnezu (substancja przeciwzbrylająca, substancja dodatkowa), witamina B6 (jako chlorowodorek pirydoksyny)
– 1,4 mg, naturalny aromat cytrynowy (aromat), sukraloza (substancja słodząca).
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