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SOLGAR MAGNEZ CHELAT 100 Tabletek
 

Cena: 54,41 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 100 tabl.

Postać TABLETKI

Producent SOLGAR

Opis produktu
 

SOLGAR MAGNEZ CHELAT, 100 TABLETEK

**Opis produktu:**

Unikalny chelat aminokwasowy magnezu zapewni najwyższą przyswajalność tego pierwiastka. Magnez przyczynia się do lepszego
funkcjonowania układu nerwowego oraz ogólnej kondycji psychofizycznej organizmu.

Odpowiedni dla wegetarian i wegan.

**Składniki:**

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (4 tabletki) zawiera:
Magnez (diglicynian magnezu, tlenek magnezu) – 400 mg (107% RWS*
*RWS – Referencyjnych Wartości Spożycia

Składniki:
Magnez (diglicynian magnezu, tlenek magenzu), substancje wypełniające: celuloza, kwas cytrynowy; substancje przeciwzbrylające:
dwutlenek krzemu, sole magnezowe (roślinnych) kwasów tłuszczowych; maltodekstryna, substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza, substancja wypełniająca: guma celulozowa usieciowana, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja
glazurująca: glicerol (z oleju z ziarna palmowego i oleju kokosowego).

**Działanie:**

Wykorzystane w produkcie chelaty aminokwasowe cechuje wysoka wchłanialność, która wynika z ich stabilności w różnych poziomach
pH podczas procesów trawiennych, małej masy cząsteczkowej, która ułatwia swobodne przenikanie do krwioobiegu przez ściany jelit
oraz neutralności w stosunku do innych składników diety np. witamin czy leków. Zastosowana forma chelatu sprawia, że magnez
skuteczniej spełnia swoje funkcje w organizmie np. utrzymuje równowagę elektrolitową i prawidłowy metabolizm energetyczny, pomaga
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również w utrzymaniu zdrowych kości i zębów oraz prawidłowego funkcjonowania układu mięśniowego.

**Zalecane spożycie:**

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: dorośli: 4 tabletki, najlepiej zażywać po posiłku lub stosować wedle zaleceń lekarza.

**Wielkość opakowania:**

100 tabletek

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.
Kobiety w ciąży, matki karmiące i osoby zażywające leki lub chore (również dzieci), powinny przed zażyciem preparatu skonsultować się
z lekarzem.

**Producent:**

Solgar Polska Sp. z o. o. 
ul. Skoroszewska 12
02-495 Warszawa

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w
sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić
zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Zespół Vital-shop.pl

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 26-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.vital-shop.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

