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ASPARAGINUM MAGNEZ + POTAS 50 tabl Zyskaj Zdrowie
 

Cena: 3,33 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 tabl.

Postać tabl.

Producent ZYSKAJ ZDROWIE SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

ASPARAGINUM MAGNEZ + POTAS

50 tabletek

Zyskaj Zdrowie

suplement diety

Asparginum Magnez + Potas jest suplementem diety, który pomaga uzupełniać codzienną dietę w potas i magnez, witaminę B6 oraz L-
asparginian cynku. Wszystkie te składniki są niezwykle ważne dla prawidłowego funkcjonowania i zdrowia naszego organizmu.
Właściwości:

Magnez wspomaga utrzymanie równowagi elektrolitowej oraz prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego oraz mięśni. Jest też
niezwykle ważny dla zdrowych i mocnych kości oraz zębów. Przyczynia się też do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz
pomaga utrzymać prawidłowe funkcje psychologiczne. Potas również wspomaga właściwe działanie układu nerwowego i mięśni.
Ponadto, pomaga utrzymać odpowiednie ciśnienie krwi. Cynk korzystnie oddziałuje na zachowanie prawidłowej równowagi kwasowo-
zasadowej, a witamina B6 pomaga zredukować uczucia zmęczenia i znużenia. Podobnie jak magnez i potas, również wykazuje
dobrzoczynny wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego. Preparat ze znakiem Zyskaj Zdrowie, który wytwarzany jestr ze szczególną
dbałością o standardy.
Składniki:

chlorek potasu, węglan magnezu, substancja wypełniająca: celuloza; substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych; L-asparginian cynku, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6)

2 tabletki preparatu zawierają:

Potas - 300 mg (15% RWS*)

Magnez - 56,25 mg (15% RWS)*
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Witamina B6 - 1,4 mg (100% RWS)*

Cynk - 1,5 mg (15%)*

* RWS - referencyjna wartość spożycia
Stosowanie:

Zaleca się przyjmowanie 2 tabletek suplementu diety raz dziennie.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci. Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub
załączonej ulotce.
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