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SOLGAR MAGNEZ Z WITAMINĄ B6 100 tabletek
 

Cena: 32,01 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 100 tabl.

Postać TABLETKI

Producent SOLGAR

Opis produktu
 

SOLGAR MAGNEZ Z WITAMINĄ B6, 100 TABLETEK

**Opis produktu:**

Preparat jest źródłem magnezu w postaci tlenku magnezu. Zawiera również adekwatną ilość witaminy B6, której obecność jest
konieczna do sprawnego wykorzystania magnezu przez organizm. Forma magnezu zastosowana w preparacie pozwala na
umieszczenie skutecznej porcji tego minerału w bardzo małej tabletce niezwykle łatwej do połknięcia. Tabletki są hipoalergiczne, nie
zawierają cukru, soli, skrobi, glutenu, pszenicy, drożdży i produktów mlecznych.

Odpowiedni dla wegetarian i wegan.

**Składniki:**

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (trzy tabletki) zawierają:
Magnez (tlenek magnezu) 400 mg
Witamina B6 25 mg

substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; guma celulozowa; substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, roślinny
stearynian magnezu; substancje glazurujące: hydroksypropylometyloceluloza, glicerol roślinny (z olejów ziaren palmowych i oleju
kokosowego); barwnik: dwutlenek tytanu.

**Działanie:**

UKŁAD SZKIELETOWY I REGULACJA POZIOMU WAPNIA
Tkanka kostna zawiera ok. 60% magnezu występującego w organizmie. Jedną z właściwości magnezu w układzie szkieletowym jest
fakt, że pomaga on regulować poziom wapnia w kościach i zębach. Magnez jest na przykład potrzebny do wiązania wapnia w szkliwie
zębów. Oprócz wpływu na procesy hormonalne zachodzące w metabolizmie wapnia w kościach, magnez może zwiększać aktywność
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witaminy D, która między innymi ułatwia wchłanianie wapnia. Wielu ekspertów obecnie uważa, że spożycie magnezu jest co najmniej tak
samo ważne dla układu szkieletowego jak spożycie wapnia. Badania sugerują, że u kobiet z osteoporozą poziom magnezu w kościach
jest niższy.
REGULACJA ODKŁADANIA SIĘ WAPNIA W ORGANIZMIE
Ze względu na wpływ magnezu na metabolizm wapnia i regulację jego poziomu może być on również pomocny w zapobieganiu
anormalnemu odkładaniu się wapnia w tkankach miękkich takich jak nerki. Przykład: w badaniu z udziałem 55 pacjentów z nawrotami
kamieni nerkowych u mniej niż 15% osób przyjmujących magnez wytworzyły się nowe kamienie w 2-4 letnim okresie leczenia (59% w
porównaniu z grupą kontrolną). W grupie tej zaobserwowano również spadek o 90% średniego tempa powstawania kamieni nerkowych
w porównaniu do okresu przed zastosowaniem leczenia.
UKŁAD MIĘŚNIOWY I JEGO FUNKCJONOWANIE
Magnez, tak jak wapń, jest niezbędny do właściwego funkcjonowania mięśni. W szczególności magnez jest potrzebny do rozkurczania
mięśni, natomiast wapń ułatwia skurcze. Magnez również wpływa na funkcjonowanie mięśni poprzez oddziaływanie na
neuroprzekaźniki w układzie nerwowym. Dzięki swym właściwościom minerał ten nie tylko utrzymuje normalne funkcjonowanie mięśni,
ale może również działać zapobiegawczo i/lub leczniczo w przypadku zaburzeń czynności mięśni.
PRODUKCJA ENERGII I METABOLIZM GLUKOZY
Magnez jest szczególnie istotny w produkcji energii i – jak można się spodziewać – niedobór magnezu często towarzyszy ogólnemu
zmęczeniu i zaburzeniom związanym ze zmęczeniem. Magnez jest również bardzo ważny w metabolizmie węglowodanów oraz jest
potrzebny do syntezy i wydzielania hormonu insuliny, który ułatwia metabolizm komórkowy glukozy we krwi. U diabetyków najczęściej
występują niedobory magnezu. W przypadku osób chorych na cukrzycę uzasadniona jest suplementacja magnezem nie tylko ze
względu na fakt, że może on poprawić tolerancję glukozy, ale także ze względu na fakt, że może zmniejszyć ryzyko powikłań
cukrzycowych takich jak choroby krążenia i retinopatia.
UKŁAD HORMONALNY
Badania potwierdzają, że niedobór magnezu może poważnie zaburzyć równowagę hormonalną kobiet i niewątpliwie jest czynnikiem
przyczynowym w wielu przypadkach zespołu napięcia przedmiesiączkowego. Suplementacja magnezem niezwykle skutecznie łagodzi
wiele objawów. Na przykład, badanie przeprowadzone w 1984 r. wykazało, że suplementacja zmniejszała tkliwość piersi związaną z
zespołem napięcia przedmiesiączkowego u 96% kobiet, przybieranie na wadze u 95% kobiet i napięcie nerwowe u 89% kobiet. Inne
badania wskazują na łagodzenie nagłych zmian nastroju.
CIĄŻA
W czasie ciąży i karmienia piersią zapotrzebowanie na magnez wzrasta o 50% (z 300 do 450 mg). Wynika to z potrzeb rosnącego płodu,
łożyska oraz ze wzrostu masy ciała kobiety ciężarnej. W czasie karmienia piersią większe zapotrzebowanie na magnez spowodowane
jest koniecznością uzupełniania strat minerału wydalanego z mlekiem. W badaniach nad rolą magnezu w organizmie kobiet ciężarnych
odnotowano ogromne korzyści wynikającej ze spożywania magnezu w diecie może pomóc urodzić zdrowe dziecko.
UKŁAD KRĄŻENIA, NACZYNIA MÓZGOWE I ICH FUNKCJE
Szereg badań wskazuje na znaczenie magnezu w zapobieganiu i/lub leczeniu licznych chorób sercowych i naczyniowych. Niedobór
magnezu często towarzyszy takim schorzeniom jak: arytmia (zaburzenia rytmu serca), wysokie ciśnienie krwi, zastoinowa niewydolność
serca, wypadanie płatka zastawki mitralnej i choroby naczyń obwodowych. W dużym stopniu magnez zawdzięcza swój korzystny wpływ
na choroby układu krążenia roli, jaką pełni w funkcjonowaniu mięśni gładkich naczyń krwionośnych. To częściowo tłumaczy fakt, że
magnez korzystnie wpływa na organizm pomagając obniżyć ciśnienie krwi. Poprzez rozkurczanie mięśni gładkich tętnic magnez ułatwia
rozszerzanie tętnic, pozwalając zwiększyć przepływ krwi i zmniejszyć ciśnienie wywierane na ścianki tętnic. Zdolność magnezu do
ograniczania nadmiernego powstawania skrzepów, hamowania zwapnienia naczyń krwionośnych i obniżania poziomu cholesterolu
również z pewnością przeciwdziała odkładaniu się płytek miażdżycowych.
UKŁAD NERWOWY I JEGO FUNKCJONOWANIE
Magnez współpracuje z wapniem, aby zapewnić właściwe przewodzenie impulsów nerwowych, częściowo poprzez wpływ na
neuroprzekaźniki. Brak magnezu w diecie wiąże się z utajoną tężyczką – schorzeniem objawiającym się kurczami, drganiami lub
drżeniem mięśni ze względu na nadwrażliwość nerwów.
PRZECIWDZIAŁANIE STRESOWI
Magnez jest niezbędny dla zdrowia nadnerczy i syntezy hormonów stresu nadnerczy. Współpracuje on ze składnikami odżywczymi
takimi jak kwas pantotenowy, witamina C, witamina B6 i cynk. Wyżej wspomniane oddziaływanie magnezu na funkcjonowanie układu
nerwowego i mięśniowego łagodzi objawy często wiązane z reakcją na stres (np. lęk, napięcie nerwowe, kurcze/ drgania mięśni,
nadciśnienie, etc.).
ŁAGODZENIE BÓLU
Stwierdzono, że suplementacja magnezem przynosi ulgę w niektórych zaburzeniach związanych z bólami takimi jak migrena,
napięciowe bóle głowy i fibromyalgia objawiająca się bólami stawów i mięśni. W przypadku migren korzyści magnezu w większości
wynikają z jego roli we wpływie na funkcjonowanie mięśni naczyniowych, łagodzenie napięcia nerwowego.

**Zalecane spożycie:**

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: dorośli: 3 tabletki, najlepiej zażywać po posiłku lub stosować wedle zaleceń lekarza.

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

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


 
Vital Bis Sp. z o.o.

Staropijarska 8b, Łuków
606181730

 

**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.
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