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Magmil Bio special, 30 tabletek
 

Cena: 14,47 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabletek

Postać Tabletki

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Skład (1 tabletka):
Magnez - 100 mg
Witamina B6 - 0,21 mg

Właściwości i zastosowanie:
Substancjami aktywnymi w preparacie MAGMIL bio special są: magnez (w dobrze przyswajalnej, organicznej postaci mleczanu) i
witamina B6. Oba składniki przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz pomagają w prawidłowym
funkcjonowaniu układu nerwowego.

Magnez jest pierwiastkiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmu. W suplementacji związkami magnezu istotne
znaczenie ma biodostępność, która określa stopień i szybkość wchłaniania magnezu z preparatu. MAGMIL bio special zawiera
organiczną sól magnezu – mleczan magnezu, która charakteryzuje się wysoką biodostępnością i rozpuszczalnością, dzięki czemu
wchłanianie magnezu przez organizm jest wyższe.

Magnez odpowiada za dostawę energii do każdej komórki organizmu, dzięki czemu działa wzmacniająco w stanach osłabienia
organizmu oraz zmniejszonej wydolności fizycznej i psychicznej. Jest również niezbędny do prawidłowego funkcjonowania mięśni, w
tym mięśnia sercowego. Odgrywa ważną rolę w przewodnictwie nerwowym i procesie skurczu mięśni oraz wpływa na ograniczenie
mimowolnych skurczy mięśni.

Magnez pełni istotną funkcję w procesach metabolicznych, aktywuje ponad 300 reakcji enzymatycznych, uczestniczy m.in. w
przemianach węglowodanów i tłuszczów oraz bierze udział w syntezie białek. Dzięki magnezowi pozyskujemy niezbędną do życia
energię oraz surowce do budowy i odbudowy tkanek naszego organizmu, w tym służące do zachowania mocnych zębów i kości.

Witamina B6 spełnia ważną rolę w przemianach zachodzących w organizmie:
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bierze udział w przemianie białek i glikogenu
jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania systemu nerwowego, krwiotwórczego i odpornościowego
przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej

Zastosowanie:
MAGMIL bio special poleca się jako uzupełnienie diety ubogiej w magnez i witaminę B6, przy nadużywaniu kawy, papierosów i innych
używek oraz w stanach:

przemęczenia i osłabienia
wzmożonego napięcia nerwowego i nadmiernej drażliwości
pojawienia się skurczy mięśniowych
zwiększonej podatności na stres
osłabionej zdolności koncentracji i zapamiętywania
zwiększonego wysiłku fizycznego

Sposób użycia:
1 tabletka dziennie.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji w ciągu dnia.
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Ważne jest prowadzenie zdrowego trybu życia i zrównoważonego sposobu żywienia.
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