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TERRANOVA MAGNEZ - WAPŃ 2:1 KOMPLEKS 100 kapsułek
 

Cena: 51,49 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 kaps.

Postać kaps.

Producent Terranova Nutrition

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościTERRANOVA MAGNEZ - WAPŃ 2:1 KOMPLEKS 100 kapsułekKompleks Magnez-Wapń 2:1 to wyjątkowy produkt, który
zawiera dwa razy więcej magnezu niż wapnia w towarzystwie starannie wyselekcjonowanych składników roślinnych. Zarówno wapń jak
i magnez pomagają w utrzymaniu zdrowych kości i zębów. Nasz organizm potrzebuje tych dwóch składników także do regulacji wielu
innych procesów. Wapń m. in. pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi i prawidłowe przewodnictwo nerwowe, zaś magnez
przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia i pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.Dbając o
stopień przyswajalności i różne potrzeby człowieka magnez zastosowany w produkcie ma dwie formy: cytrynianu i tlenku, zaś wapń
występuje w formie cytrynianu i węglanu.Mając na względzie holistyczne podejście do żywienia człowieka, eksperci z Terranovy wybrali
także synergiczny zestaw składników roślinnych, które warto uwzględnić w codziennej diecie. Stabilizowane otręby ryżowe, liście
zielonego jęczmienia, pokrzywy, lucerny, nasiona zielonego owsa, kłącze imbiru, wiosenne pędy skrzypu to cenne składniki roślinne.To
bogactwo starannie przygotowanych darów natury nie zawiera substancji wypełniających. W pieczołowitym procesie produkcji nie
stosuje się ponadto nabiału, barwników i sztucznych aromatów! Magnez-Wapń 2:1 Kompleks powstał z miłości do natury i jest
odpowiedni dla wegetarian i wegan. Bez dodatku cukrów (zawiera naturalnie występujące cukry).Dla kogo suplement diety Kompleks
Magnez – Wapń 2:1Dla osób ceniących sobie naturalną i wegańską suplementację opartą na wzorcach natury.Dla osób pragnących
utrzymać zdrowe kości i zęby.Dla osób, które chciałyby wesprzeć funkcjonowanie układu nerwowego.Dla osób aktywnych fizycznie.Dla
osób, które chciałyby zmniejszyć odczucie znużenia i zmęczenia.Zalecane spożycieosoby dorosłe dwie (2) do czterech (4) kapsułek
dziennie podczas posiłku.WażneNie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie stanowi zamiennika
zróżnicowanej diety. Nie spożywać innych suplementów diety zawierających magnez.SkładnikiZawartość zalecanej porcji do spożycia
w ciągu dnia (4 kapsułki)Magnez (tlenek, cytrynian) 500 mg / 133*KOMPLEKS MAGNIFOOD 450 mgw tym:Stabilizowane otręby ryżowe
150 mgLiść zielonego jęczmienia 75 mgLiść pokrzywy (liofilizowany świeży) 50 mgKłącze / korzeń imbiru* (liofilizowane świeże) 50
mgNasiona zielonego owsa* (liofilizowane świeże) 50 mgKwiat i liść lucerny * (liofilizowane świeże) 50 mgWiosenne pędy skrzypu
(liofilizowane świeże) 25 mgWapń (węglan, cytrynian) 250 mg / 31*Fruktooligosacharydy z cykorii 50 mg* % Referencyjnych Wartości
Spożycia.ProducentTERRANOVA NUTRITION
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