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SOLHERBS Magnez B6 60 kapsułek
 

Cena: 24,39 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent SOLHERBS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościSOLHERBS Magnez B6 60 kapsułekDlaczego warto wybrać Magnez B6 SOLHERBS?Magnez B6 SOLHERBS to naturalny
skład bez wypełniaczy, konserwantów, barwników i aromatów. Forma kapsułki pozwoliła wyeliminować powszechne w tabletkach
sztuczne substancje takie jak stearynian magnezu, celulozę mikrokrystaliczną czy dwutlenek krzemu. Kapsułka z pullulanu wykonana
jest z naturalnego węglowodanu otrzymywanego w procesie fermentacji Aureobasidium pullulans. W odróżnieniu od kapsułek
celulozowych (które produkowane są w sposób syntetyczny) kapsułki pullulanowe są naturalne i bardziej szczelne - co gwarantuje
jakość substancji aktywnej znajdującej się wewnątrz kapsułki. Natomiast w odróżnieniu od kapsułek żelatynowych (produkowanych ze
składników zwierzęcych) są odpowiednie dla wegan i wegetarian. Zawarty w suplementach diety SOLHERBS kompleks inuWex®
wspiera wchłanianie składników aktywnych i stanowi naturalny prebiotyk - składnik pożywienia który nie ulega trawieniu, i działa
stymulująco na mikroflorę przewodu pokarmowego.Magnez na zmęczenie, niepokój i problemy ze snemMagnez usprawnia pracę
szarych komórek - poprawia koncentrację, pozwala utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi i działa na organizm uspokajająco. Jest ważnym
elementem budującym kości i zęby. Bierze udział w prawidłowym działaniu układu odpornościowego. Przyczynia się do szybszej
regeneracji po treningu. Łagodzi również objawy związane z miesiączką.Niedobór magnezuNiedobór magnezu powoduje rozdrażnienie,
niepokój, zmęczenie, bezsenność, skurcze, mrowienie i drętwienie kończyn, a także wypadanie włosów i łamliwość paznokci. Niedobory
magnezu spowodowane są jedzeniem żywności wysoko przetworzonej, życiem w pośpiechu i stresie, wzmożonym wysiłkiem
fizycznym, a także piciem dużej ilości kawy i alkoholu.Witamina B6 na odporność i poprawę nastrojuWitamina B6 zwiększa wchłanianie
jonów magnezu. Wpływa na prawidłowe wydzielanie hormonów (m.in. serotoniny czyli tzw. hormonu szczęścia) i proces syntezy
hemoglobiny , której niedobór może doprowadzić do rozwoju anemii. Witamina B6 zmniejsza ryzyko miażdżycy naczyń krwionośnych
poprzez zmniejszenie poziomu homocysteiny - organicznego związku chemicznego z grupy aminokwasów zwiększającego ryzyko
wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Witamina B6 wpływa również na odporność, a więc organizm będzie mniej podatny na
infekcje, grypę i przeziębienie.Niedobór witaminy B6Niedobory witaminy B6 mogą powodować problemy z koncentracją, zaburzenia snu,
nawracających bólów głowy, mrowienie i drętwienie skóry, drżenie kończyn. Braki tego składnika niekorzystnie odbijają się na kondycji
skóry, która łuszczy się i staje się zaczerwieniona, a także kondycji włosów, które mogą wypadać. Jej niedobór prowadzi do
rozregulowania przemiany materii a więc wpływa na utrzymanie prawidłowej masy ciała.Warto pamiętać, iż zapotrzebowanie na
Witaminę B6 wzrasta u kobiet w ciąży i karmiących piersią.Niedobór witaminy B6 może być też problemem seniorów, nałogowych
palaczy i osób nadużywających alkoholu.Wszystkie suplementy diety SOLHERBS oferowane są w przyjaznym dla środowiska
opakowaniu opartym na szkle, aluminium i papierze z recyklingu. Wybierając suplementy diety SOLHERBS dbasz nie tylko o swoje
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zdrowie ale także o środowiskoZalecane spożycie1 kapsułka 1-2 razy dziennieWażneNie stosować w przypadku uczulenia na
którykolwiek ze składników preparatu.SkładnikiSole magnezowe kwasu cytrynowego (magnez) Inulina z cykorii, pullulan (kapsułka),
ekstrakt z ziela centurii pospolitej (Centaurium erythraea), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6).

 Sk?adniki 1 kapsu?ka /2
kapus?ki

RWS*

Cytrynian magnezu 750 mg /1500 mg-

w tym magnez 94 mg /188 mg25% / 50%

Witamina B6 0,7 mg /1,4 mg50% / 100%

Innulina z cykorii 1 mg /2 mg-

Ekstrakt z ziela
centurii pospolitej

1 mg /2 mg-

* RWS - referencyjna warto?? spo?ycia

ProducentSolherbs Szczepankiewicz Sp. J.Kamienica 4062-530 Kazimierz Biskupi
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