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Molekin Cardio x30 tabletek
 

Cena: 15,38 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Natur Produkt Zdrovit

Postać tabletki

Substancja
czynna

głóg, kwas foliowy, magnez, potas, witamina
B1, witamina B12, witamina B6, witamina D

Typ produktu suplement diety

Opis produktu
 

Wspomaga:

Prawidłowe funkcjonowanie serca
Prawidłowe ciśnienie krwi
Prawidłowy poziom homocysteiny

Zawiera:

Magnez + Potas + Wit.B1, B6, B12 + kwas foliowy + Wit. D3

Molekin Cardio zawiera składniki wspierające pracę serca i układ krążenia.

Magnez, witamina D3 oraz potas uczestniczą w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, w tym mięśnia sercowego.
Wyciąg z owoców głogu wspomaga pracę serca i krążenie krwi, korzystnie wpływa na przepływ tlenu w sercu i naczyniach
krwionośnych. Dodatkowo pomaga zmniejszyć niepokój i drażliwość.
Tiamina pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu serca.
Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi.
Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
Witamina B12 bierze udział w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek, a także razem z witaminą B6 i kwasem foliowym
pomagają w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny.
Witamina B6, tiamina i magnez pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, a witamina B6 i magnez
przyczyniają się również do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
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Zalecana dzienna porcja produktu:

1 tabletka

Skład:

Sk?adnik

Ilo??

Tiamina

5 mg (455% RWS)

witamina B6

2 mg (143% RWS)

kwas foliowy

400 mcg (200 % RWS)

witamina B12

50 mcg (2000 % RWS)

witamina D

50 mcg (1000 % RWS)
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potas

300 mg (15% RWS)

magnez

200 mg (53% RWS)

g?óg

60 mg ekstraktu z owoców g?ogu 10:1 (Crataegus oxyacantha L.)

 

*RWS – referencyjna warto?? spo?ycia

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
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