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SWANSON Albion Chelat magnezu i wapnia D3K2 90
kapsułek
 

Cena: 40,99 PLN

Opis słownikowy

Producent SWANSON

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Albion chelat Magnezu i Wapnia z D-3 i K-2 - suplement dietySkładniki: 3 kapsułki zawierają:Witamina D-3 (cholekalcyferol) - 50µg 
Witamina K-2 (menaquinon-7) - 50µg Wapń (TRAACS® buforowany diglicynian wapnia) - 200mg Magnez (TRAACS® buforowany
diglicynian magnezu) - 400mg Sposób użycia: Trzy kapsułki dziennie. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Produkt nie może być stosowany jako substytut prawidłowo zróżnicowanej diety.Przeznaczenie: Preparat wskazany dla osób dorosłych.
Magnez - deficyt magnezu powoduje osłabienie mięśni, zmęczenie, apatię, drżenie oraz kurcze mięśni, nadciśnienie a także wpływa na
funkcje psychiczne (powodująć m.in.: bezsenność, nerwowość, drażliwość, uczucie lęku). Może również powodować wypadanie włosów
i łamliwość paznokci oraz obniżenie odporności.
Wapń - niedobór wapnia powoduję osteoporozę (ubytek masy kostnej), złą krzepliwość krwi (częste krwotoki i siniaki), skłonność do
alergii i wysypek, szybkie męczenie się, bezsenność, osłabienie pamięci, zawroty głowy, bolesne skurcze mięśni, skłonność do złamań.
Witamina D3 - główną funkcją witaminy D3 jest regulacja absorpcji wapnia i fosforu w naszych kościach. Zapewnia gęstość mineralną
kości, chroni zęby, jednak zalet tej witaminy jest dużo więcej: ma korzystny wpływ na układy nerwowy i mięśniowy, wspomaga układ
odpornościowy, zmniejsza ryzyko zachorowania na stwardnienie rozsiane, może zwiększyć poziom testosteronu u mężczyzn.
Witamina K - przede wszystkim zapewnia prawidłową krzepliwość krwi, ponieważ bierze ona udział w syntezie protrombiny (białko
osocza uczestniczące w procesie krzepnięcia krwi), jest potrzebna do prawidłowego funkcjonowania układu kostnego. Niedobory
Witaminy K mogą objawiać się w słabej krzepliwości krwi, łatwości powstania krwotoków wewnętrznych i zewnętrznych, problemów z
gojeniem się ran, większą możliwością krwotoków z nosa, trudnościami w mineralizacji kości.Przechowywanie: Przechowywać w
temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Produkt niewskazany dla kobiet w ciąży i karmiących.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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