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OLIMP, CHELA-MAG B6 Junior, 15 saszetek
 

Cena: 24,90 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 15 saszetek

Postać Proszek

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Chela-Mag B6® Junior to suplement diety w proszku, przeznaczony dla dzieci powyżej 3 roku życia ułatwiający pokrycie
zapotrzebowania organizmu na magnez i witaminę B6 o pysznym pomarańczowym smaku.

Chela-Mag B6® Junior jest jedynym na rynku preparatem magnezowym dla dzieci, zawierającym wysoko przyswajalną i hipoalergiczną
formę magnezu w postaci chelatu aminokwasowego Albion® (diglicynian magnezu), wzbogaconą witaminą B6, która współpracuje z
magnezem w procesach metabolicznych.

Badania naukowe udowodniły, że magnez wspólnie z witaminą B6 odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i
utrzymanie prawidłowych funkcji psychologicznych, co jest niezmiernie ważne u dorastających dzieci. Pomaga zmniejszyć uczucie
zmęczenia i znużenia, uczestniczy w utrzymaniu zdrowych kości i zębów oraz bierze udział w utrzymaniu równowagi elektrolitowej.
Magnez zaangażowany jest również w prawidłowy metabolizm energetyczny, pomaga w syntezie białek.

Główne zalety Chela-Mag B6® Junior to:

wysoko przyswajalna i hipoalergiczna forma magnezu wzbogacona witaminą B6
aż 150mg jonów magnezu w postaci bezpiecznego i wysoko przyswajalnego chelatu aminokwasowego Albion® w jednej saszetce
wyśmienity pomarańczowy smak
perfekcyjna rozpuszczalność
brak konserwantów
tylko jedna saszetka dziennie

Właściwą absorpcję magnezu z przewodu pokarmowego i jego dystrybucję w obrębie organizmu zapewnia fakt, iż występuje on w
postaci wysokiej 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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Skład (1 saszetka):
Magnez........................................................150 mg (40%*)
Witamina B6.............................................1 mg (71,4%*)
Składniki: maltodekstryna; cukier; kwas cytrynowy – regulator kwasowości, diglicynian magnezu (chelat aminokwasowy magnezu
Albion®); aromaty; acesulfam K, sukraloza – substancje słodzące; barwniki: koszenila (dla smaku truskawkowego i malinowego), beta
karoten (dla smaku pomarańczowego); chlorowodorek pirydoksyny – wit. B6.

*RWS - referencyjna wartość spożycia.
Powyższe ilości odpowiadają pełnemu pokryciu dziennego zapotrzebowania na wymienione składniki dla dzieci w wieku 4-9 lat.

Zastosowanie:
Przeznaczenie: preparat przeznaczony dla dzieci powyżej 3 roku życia, jako suplement diety ułatwiający pokrycie zapotrzebowania
organizmu na magnez oraz witaminę B6, szczególnie w okresie wzmożonego zapotrzebowania na ten składnik, będącego wynikiem
osłabienia organizmu lub zwiększonego wysiłku umysłowego.

Dawkowanie:
1 saszetka na dobę, najlepiej po śniadaniu lub po posiłku głównym.
Zawartość saszetki rozpuścić w 100-120 ml wody o temperaturze pokojowej, zamieszać w celu całkowitego rozpuszczenia proszku.
Spożyć zaraz po przygotowaniu. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy
tryb życia.

Uwaga: preparatu nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek jego składnik.
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