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ASPARAGINIAN EXTRA x 50 tabletek
 

Cena: 8,99 PLN

Opis słownikowy

Producent UNIPHAR

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Asparaginian ExtraPrzeznaczony dla osób dorosłych w stanach zwiększonego zapotrzebowania organizmu na magnez i potas.
Przyczynia* się do prawidłowego funkcjonowania serca, układu krążenia i mięśni oraz w stanach stresu i zmęczenia.*Składniki zawarte
w 2 tabletkach wykazują następujące działania:Przy skurczach łydek, stóp i innych mięśni:magnez – wspiera prawidłowe
funkcjonowanie mięśni, w tym łydek i stóppotas – uczestniczy w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, w tym w mięśniach
kwas L-askorbinowy wpływa na prawidłowe działanie naczyń krwionośnych, w tym w mięśniachW stanach stresu oraz zmęczenia:
magnez – pomaga w zmniejszeniu uczucia zmęczeniakwas pantotenowy – przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i
znużeniatiamina – pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowegoCiśnienie krwi i układ krążenia:potas – pomaga w
utrzymaniu właściwego ciśnienia krwimagnez – pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, w tym mięśnia sercowegotiamina –
wspiera prawidłową pracę sercakwas L-askorbinowy wpływa na prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnychSprawność
umysłowa:kwas pantotenowy – pomaga w utrzymaniu dobrej sprawności umysłowejtiamina – pomaga w utrzymaniu prawidłowych
funkcji psychologicznychcynk – pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych i dobrego widzenia.Składniki/Substancje
aktywne:Zawartość składników charakteryzujących produkt w zalecanej do spożycia porcji dziennej (% realizacji referencyjnych
wartości spożycia RWS):potas – 300 mg (15%);magnez – 72 mg (19%); asparaginian – 2 mg; cynk 1,5 mg (15%); kwas L-askorbinowy 12
mg (15%); tiamina 0,171 mg (15%); kwas pantotenowy 1 mg (15%).Dawkowanie:2 razy dziennie po 1 tabletce.Nie przekraczać zalecanej
porcji dziennej. Nie stosować w niewydolności nerek, podczas antybiotykoterapii, w czasie biegunki. Produkt nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.Przeznaczenie:Przeznaczony dla osób dorosłych.Warunki przechowywania:Preparat należy chronić
przed bezpośrednim światłem, przechowywaćw suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C, w sposób
niedostępny dla małych dzieci.Uwaga! Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Jednoczesne stosowanie z innymi preparatami i/lub lekami należy skonsultować z lekarzem.
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