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SWANSON MultiMineral Citrate Complex
 

Cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Producent SWANSON

Rodzaj rejestracji

Opis produktu
 

Cytryniany - Multi Mineral Citrate - suplement diety Cytryniany minerałów – minerały w postaci naturalnych organicznych związków
zapewniają wielokrotnie lepszą wchłanialność jonów minerałów aniżeli nieorganiczne formy jak np. węglany, siarczany czy fosforany,
które to rozpadają się w kwasach żołądkowych. Cytryniany zachowują znaczne lepsze własności i są dużo bardziej wydajne.Składniki:1
kapsułka zawiera:Wapń (z cytrynianu wapnia) - 75mg Potas (z cytrynianu potasu) - 49,5mg Magnez (z cytrynianu magnezu) - 30mg Cynk
(z cytrynianu cynku) - 2mg Sposób użycia:Jedna kapsułka 1-2 razy 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.
Wapń - odpowiada w kościach za ściskanie i zginanie a zębom zapewnia twardość. Bierze także udział w procesie krzepnięcia krwi, jest
niezbędny dla funkcjonowania wielu enzymów metabolizmu energetycznego.
Potas - bierze udział w generowaniu impulsów elektrycznych w komórce nerwowej, w mięśniu szkieletowym i sercowym - jest niezbędny
dla prawidłowej czynności serca, utrzymania prawidłowej kurczliwości mięśni oraz przewodnictwa tkanki nerwowej.
Magnez - bierze udział w metabolizmie glikogenu, odgrywa istotną rolę w wielu procesach życiowych ustroju, w skurczu mięśnia, w
odpowiedzi immunologicznej, w wydzielaniu hormonów i w układzie krążenia. Poprzez działanie uspokajające magnez może poprawiać
jakość snu oraz pomagać w redukcji objawów depresyjnych
Cynk - jest ważnym czynnikiem wzrostu i naprawy tkanek, bierze także udział w odpowiedzi immunologicznej, przemianach
energetycznych, metabolizmie alkoholu oraz w syntezie i przemianach licznych hormonów. 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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