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Olimp Chela-Mag B6+D3 30 kapsułki
 

Cena: 21,36 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: OLIMP LABORATORIES 

Nagawczyna 109 c  Dębica

ILOŚĆ: 30 kapsułek

 

Chela-Mag B6® + D3 to suplement diety łączący magnez w postaci chelatu aminokwasowego Albion® z witaminą D3 w ilości 2000 j.m.
oraz witaminami B6 i K2.

 

ZASTOSOWANIE:

Suplementacja diety w składniki zawarte w preparacie.

Magnez;

pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni;

przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego,
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uczestniczy w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych,

przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia;

uczestniczy w utrzymaniu zdrowych kości i zębów;

bierze udział w utrzymaniu równowagi elektrolitowej;

zaangażowany jest w prawidłowy metabolizm energetyczny oraz pomaga w prawidłowej syntezie białek.

Witamina D

pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów,

przyczynia się do prawidłowego wchłaniania wapnia i fosforu,

przyczynia się do utrzymania odpowiedniego poziomu wapnia we krwi,

bierze udział w procesie podziału komórek,

jest potrzebna dla normalnego wzrostu i rozwoju kości u dzieci,

pomaga we właściwym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

1-2 kapsułki dziennie po posiłku.

Informacja ?ywieniowa 1 kapsu?ka 2 kapsu?ki

Magnez 100 mg (27%***) 200 mg (54%***)

Witamina D (D3) 50 mcg (2000 j.m.) (1000%***) 100 mcg (4000 j.m.) (2000%***)

Witamina B6 2,1 mg (150%***) 4,2 mg (300%***)

Witamina K (K2) 11,25 mcg (15%***) 22,5 mcg (30%***)

***RWS - referencyjna warto?? spo?ycia.

SKŁAD:

diglicynian magnezu (chelat aminokwasowy magnezu Albion®) – magnez, substancja przeciwzbrylająca – tlenek magnezu;
cholekalcyferol – wit. D, maltodekstryna, substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych; chlorowodorek
pirydoksyny – wit. B6, menachinon (menachinon-7) – wit. K, kapsułka (składniki otoczki – żelatyna, barwnik: E 171).

 

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.
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Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy
tryb życia.

 

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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