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Olimp Chela-Mag B6 Mama x30 kapsułek
 

Cena: 15,49 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Olimp Laboratories

Postać kapsułki

Substancja
czynna

magnez, witamina B6

Typ produktu suplement diety

Opis produktu
 

PLANOWANIE - CIĄŻA – KARMIENIE

Preparat jest rekomendowany przez Zespół Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz posiada pozytywną opinię
Instytutu Matki i Dziecka 

Chela-Mag B6® Mama to suplement diety zawierający magnez w formie hipoalergicznego, chelatu aminokwasowego Albion®
(diglicynian magnezu), wzbogacony witaminą B6, współpracującą z magnezem w procesach metabolicznych.

Badania naukowe udowodniły, że:

magnez pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
wspólnie z witaminą B6 odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, utrzymanie prawidłowych funkcji
psychologicznych, a także zmniejszenie zmęczenia i znużenia;
uczestniczy w utrzymaniu zdrowych kości i zębów;
bierze udział w utrzymaniu równowagi elektrolitowej;
zaangażowany jest w prawidłowy metabolizm energetyczny pomaga w prawidłowej syntezie białek.
odgrywa rolę w procesie podziału komórek
Właściwą absorpcję magnezu z przewodu pokarmowego i jego dystrybucję w obrębie organizmu zapewnia fakt, iż występuje on
w postaci najwyższej jakości chelatu aminokwasowego charakteryzującego się niezwykle wysoką biodostępnością.

Chelat aminokwasowy magnezu Albion® jest całkowicie hipoalergiczny (nr patentu US 7,838,042), co jest niezwykle istotne z punktu
widzenia bezpieczeństwa przyjmowania preparatu.
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Badania naukowe potwierdzają wyższość chelatu aminokwasowego magnezu Albion® nad nieorganicznymi źródłami tego pierwiastka.

Badanie in vitro

Przyswajalność magnezu z diglicynianu jest kilkukrotnie wyższa niż ze związków nieorganicznych jak tlenek, siarczan, węglan

Pamiętaj!

Wybierając preparat mineralny, szukaj na opakowaniu znaczka Albion® Minerals – to gwarancja najwyższej przyswajalności i
biodostępności składników mineralnych.

Preparat przeznaczony:

do stosowania jako suplement diety ułatwiający pokrycie zapotrzebowania organizmu na magnez.

Zalecana dzienna porcja:

1 kapsułka raz dziennie po posiłku lub inaczej po konsultacji z lekarzem.

Skład:

Informacja ?ywieniowa 1 kapsu?ka *%RWS
w tym: Magnez 100 mg 27%
Witamina B6 2,1 mg 150%

*RWS – referencyjna wartość spożycia.

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:

Olimp Laboratories Sp. z o.o.
ul. Nagawczyna 109c
39-200 Dębica
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