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MAGNella x42 tabletki
 

Cena: 18,90 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Natur Produkt Zdrovit

Postać tabletki

Substancja
czynna

magnez, witamina B6

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli, dzieci, od 12 roku życia

Opis produktu
 

MAGNella - magnez w tabletkach - zawiera 200 mg jonów magnezu w postaci diglicynianu magnezu i tlenku magnezu pochodzenia
morskiego oraz 1,4 mg witaminy B6 w 1 tabletce MRS™.

MAGNella to jedyny suplement na rynku z systemem MRS™ - System Zmodyfikowanego Uwalniania dla zapewnienia optymalnego
poziomu magnezu w organizmie przez dłuższy czas.

Magnez i witamina B6 przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz pomagają w prawidłowym
funkcjonowaniu układu nerwowego. Ponadto przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Magnez odgrywa rolę w procesie podziału komórek, pomaga w utrzymaniu zdrowych zębów i kości, a witamina B6 przyczynia się do
regulacji aktywności hormonalnej oraz pomaga w prawidłowej syntezie cysteiny.

Przeznaczenie

MAGNella suplement diety szczególnie zalecany jest:

w stanach długotrwałego stresu i wysiłku umysłowego,
przy stosowaniu diet odchudzających,
przy stosowaniu używek takich jak kawa i alkohol,
w czasie ciąży i karmienia piersią,
w stanach takich jak skurcze mięśni i skurcze łydek.

Sposób użycia

1 tabletka dziennie, popić szklanką wody. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Preparat przeznaczony dla
młodzieży i osób dorosłych.
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Skład

1 tabletka zawiera:

Magnez - 200 mg (*53,3%)
Witamina B6 - 1,4 mg (*100%)

* %RDA

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o.
ul. Nocznickiego 31
01-918 Warszawa
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.apte.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

