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OLIMP, Chela-Mag B6 Skurcz, 20 tabletek musujących
 

Cena: 16,04 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 tabletek

Postać Tabletki musujące

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Chela Mag B6® Skurcz to suplement diety w postaci tabletek musujących, zawierający magnez w postaci chelatu aminokwasowego
Albion®, potas oraz witaminy: B1, B2, B3, B6, B12 oraz biotynę.

Magnez: jest pierwiastkiem biorącym udział w wielu procesach metabolicznych. Pomaga w prawidłowej syntezie białka, w prawidłowym
funkcjonowaniu mięśni oraz w utrzymaniu równowagi elektrolitowej. Magnez przyczynia się również do zmniejszenia uczucia zmęczenia
i znużenia oraz do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.

Potas: pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, a także w utrzymaniu
prawidłowego ciśnienia krwi.

Witaminy z grupy B: tiamina, ryboflawina, niacyna, wit. B6, B12 oraz biotyna wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.
Witamina B6 współgra z magnezem w przebiegu wielu procesów zachodzących w organizmie (m.in. przyczynia się do zmniejsza
uczucia znużenia i zmęczenia).

Skład (1 tabletka):
Tiamina.................................................1,65 mg (150%*)
Ryboflawina........................................2,1 mg (150%*)
Niacyna (mg NE)................................24 mg (150%*)
Witamina B6.......................................2,1 mg (150%*)
Witamina B12....................................3,75 µg (150%*)
Biotyna.................................................75 µg (150%*)
Magnez................................................100 mg (26,7%*)
Potas....................................................300 mg (15%*)

*RWS – referencyjna wartość spożycia.
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Składniki: regulator kwasowości – kwas cytrynowy; diwęglan potasu, regulator kwasowości – węglany sodu; substancja wypełniająca –
sorbitole; diglicynian magnezu (chelat aminokwasowy magnezu ALBION®), aromaty, tlenek magnezu, witaminy (amid kwasu
nikotynowego – niacyna, cyjanokobalamina – wit. B12, chlorowodorek pirydoksyny – wit. B6, ryboflawina – wit. B2, monoazotan tiaminy
– wit. B1, D-biotyna – biotyna); stabilizator – glikol polietylenowy; substancje słodzące – acesulfam K, sukraloza; barwnik – koszenila
(dla smaku grejpfrutowego).

Zastosowanie:
Przeznaczenie: jako suplement diety ułatwiający pokrycie zapotrzebowania organizmu na niektóre witaminy oraz magnez i potas,
korzystnie wpływające na prawidłowe funkcjonowanie mięśni, co pozwala uniknąć nadmiernych skurczów. Szczególnie polecany
osobom aktywnym fizycznie i umysłowo.

Uwaga: preparat niewskazany w okresie ciąży i karmienia piersią lub w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników
preparatu.

Dawkowanie:
Zalecana dzienna porcja: 1 tabletkę, rozpuścić w 200 ml wody.

Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
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