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SINGULARIS SUPERIOR CYTRYNIAN MAGNEZU + Witamina
B6 60 tabletek
 

Cena: 21,88 PLN

Opis słownikowy

Producent ACTIVEPHARM LABS SP. Z O.O. SP.K.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

SINGULARIS SUPERIOR CYTRYNIAN MAGNEZU + Witamina B6 60 kapsułek

 

Suplement diety CYTRYNIAN MAGNEZU + WITAMINA B6 SUPERIOR to preparat dla ludzi, którzy są podatni na stres, przemęczenie,
mają trudności z zasypianiem oraz są aktywni i narażeni na wysiłek umysłowy i fizyczny. Dzięki witaminie B6 zwiększa się wchłanianie
magnezu z przewodu pokarmowego o 20–40%, ułatwia transport do komórek organizmu i utrzymuje jego wewnątrzkomórkowe zapasy
na optymalnym poziomie. Synergistyczne działanie obu składników ułatwia uzupełnianie niedoborów magnezu.

Magnez + witamina B6• pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego,• wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mięśni,•
uaktywnia ok. 300 enzymów przemiany węglowodanowej, białkowej, tłuszczowej, związków nukleinowych oraz reakcji
oksydoredukcyjnych,• przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia,• stanowi integralną część struktury błon
komórkowych, wewnątrzkomórkowych i mitochondrialnych,• witamina B6 przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu
energetycznego,• wspomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.

 

Suplement diety CYTRYNIAN MAGNEZU + WITAMINA B6 SUPERIOR zawiera bardzo dużą porcję organicznych jonów magnezu w
postaci łatwo przyswajalnego cytrynianu oraz witaminy B6. Preparat posiada postać tabletki powlekanej ułatwiającej przełykanie.
Ponadto posiada podziałkę umożliwiającą przełamanie na dwie równe części. Suplement przeznaczony jest dla osób dorosłych i
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młodzieży po 12 roku życia.

CYTRYNIAN MAGNEZU + WITAMINA B6 SUPERIOR Wskazany przy:• profilaktyce i w stanach niedoboru magnezu,• zmęczeniu,
nasilonym stresie, bólach głowy, zaburzeniach snu,• bólach mięśniowych,• rekonwalescencji, w profilaktyce miażdżycy, chorobie
niedokrwiennej serca,• drętwieniu kończyn, skurczach mięśni, zaburzeniach elektrolitowych, depresjach.

 

Zalecane spożycie

Zaleca się stosowanie 1 tabletki 2 razy dziennie, popijając wodą, najlepiej podczas posiłku. Tabletki preparatu posiadają podziałkę
ułatwiającą dzielenie na pół. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zrównoważony sposób żywienia i prowadzić
zdrowy tryb życia.

Dzienna porcja (2 kapsułki) zawiera:magnez (cytrynian magnezu) - 240 mg - 64% RWS*, witamina B₆ (chlorowodorek pirydoksyny) - 1,4
mg - 100% RWS* * % realizacji Referencyjnych Wartości Spożycia 

 

Składniki

cytrynian magnezu, chlorowodorek pirydoksyny, skrobia ziemniaczana, karboksymetylo skrobia sodowa, celuloza mikrokrystaliczna, sole
magnezowe kwasów tłuszczowych (substancja przeciwzbrylająca), hydroksypropylometyloceluloza, dwutlenek tytanu, polietyneloglikol,
talk. Produkt został zoptymalizowany pod względem bezpieczeństwa zastosowanych składników pomocniczych.
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