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PURITAN'S PRIDE Magnez z cynkiem 100 tabletek
 

Cena: 21,90 PLN

Opis słownikowy

Producent PURITAN'S PRIDE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościPURITAN'S PRIDE Magnez z cynkiem 100 tabletekMagnez w tabletkach jest pomocny w walce ze stresem oraz bólem i
zawrotami głowy.Wspomaga pracę mięśnia sercowego, pomaga zachować zdrowe serce.Jest to minerał budujący kościec, wspomaga
prawidłowe działanie układu kostnego.Pierwiastek niezbędny przy intensywnym treningu siłowym.Magnez na skurcze - ogranicza
bolesne skurcze mięśniMagnez z cynkiem - dodatkowy składnikMagnez w tabletkach - wzbogacony cynkiem dla lepszego działaniaCzy
odczuwasz ciągłe zmęczenie i cierpisz na problemy z koncentracją? Być może stałeś się drażliwy i trudno Ci się skupić na codziennych
zadaniach? Prawdopodobnie jest to spowodowane niedoborem magnezu - bardzo powszechnej dolegliwości w obecnych czasach.
Sposobem na to jest wspomagający magnez w tabletkach. Dlaczego warto go zastosować? Przy prawidłowym poziomie magnezu,
zmniejsza się podatność na stres, na zawroty i bóle głowy. Dodatkowo dobry magnez ma działanie uspokajające, ponieważ wpływa na
harmonijne działanie układu nerwowego.Magnez z cynkiem cena atrakcyjna i świetne działanieMagnez w tabletkach wspomaga pracę
serca, pomaga w jego ukrwieniu. Jest również konieczny do produkcji energii. Dobry magnez to niezbędny pierwiastek podczas
intensywnego treningu siłowego czy intelektualnego. Gdy masz dużo pracy, bądź intensywnie ćwiczysz, potrzebujesz dużej dawki
magnezu, który czasami trudno jest dostarczyć z pożywienia w takiej ilościZalecane spożycieStosować dwie (2) tabletki dziennie,
najlepiej podczas posiłku.WażneNie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane
jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.Przeciwwskazania: Okres ciąży i karmienia piersią, nadwrażliwość na którykolwiek ze
składników produktu..Przechowywać: W miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Przechowywać w suchym miejscu, unikać
nadmiernego ciepła. Nie używać, jeśli uszczelka pod korkiem jest uszkodzona lub jej brakujeSkładnikiTlenek magnezu (magnez),
glukonian cynku (cynk), fosforan diwapniowy, celuloza roślinna, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, krzemian wapnia, roślinny kwas
stearynowy.Produkt nie zawiera: Sztucznych Aromatów, Słodzików, Konserwantów, Cukru, Soi, Skrobi, Mleka, Laktozy, Glutenu, Pszenicy,
Drożdży, Sodu.2 Tabletki % RWSMagnez (Tlenek magnezu) m 266 mg 71%Cynk (Glukonian cynku) 10 mg 100%% RWS -Referencyjna
wartość spożyciaProducenteWitaminy Sp. z o.o.ul. Lwowska 31/10156-400 Oleśnica
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