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Magnez + B6 kaps. 120 kaps. DR EWA DĄBROWSKA
 

Cena: 59,00 PLN

Opis słownikowy

Postać kaps.

Producent JODAVITA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Magnez + B6
MAGNEZ + B6 to suplement diety w postaci jabłczanu. Jest to forma zapewniająca znakomitą przyswajalność. Połączenie magnezu z
witaminą B6 sprawia, że kapsułki w optymalny sposób zaspokajają zapotrzebowanie na te składniki. Preparat polecany jest przez dr Ewę
Dąbrowską w przypadku niedoboru magnezu. Niedostateczne dostarczanie tego pierwiastka wiąże się ze spożywaniem dużej ilości
produktów rafinowanych, czyli wysoko przetworzonych. Deficyt magnezu może być też spowodowany okresowym postem opartym na
diecie warzywno-owocowej. Problemem stanowi też nowoczesna i zmasowana produkcja rolna. Wyjałowienie gleby ma wpływ na
zawartość witamin i minerałów w produktach spożywczych. Życie w intensywnym tempie oraz praca w napięciu powodują, że nasz
organizm ma zwiększone zapotrzebowanie na magnez.
Magnez + B6 to opracowany przez dr Ewę Dąbrowską suplement diety, który pomaga utrzymać prawidłowy poziom magnezu i witaminy
B6 podczas postu warzywno-owocowego. Preparat ten zapewnia dobre samopoczucie, likwiduje uczucie zmęczenia i ból mięśni.
Poprawia także sprawność umysłu, pamięć i koncentrację. Witamina B6 w preparacie zwiększa wchłanianie magnezu, zmniejsza jego
utratę przez nerki oraz pomaga w magazynowaniu magnezu w komórkach. Ponadto magnez występuje pod postacią jabłczanu, a nie
siarczanu – a więc nie powoduje efektu przeczyszczającego.
Właściwości magnezu:
– zapewnia sprawność i siłę mięśni, podnosi wydolność organizmu
– zmniejsza zmęczenie
– zapewnia zdrowe kości i zęby
Właściwości witaminy B6:
– bierze udział w produkcji czerwonych krwinek
– zapewnia równowagę hormonalną
– przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego
Dawkowanie:
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia oraz sposób stosowania: dorośli: 1 kapsułka dziennie podczas posiłku. Należy popić dużą
ilością wody.
Składniki:
magnez (jabłaczan magnezu); inulina; substancja wypełniająca: hydroksypropylometyloceluloza; leucyna; witamina B6 (chlorowodorek
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pirydoksyny).
Skład zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia:
Składniki w 1 kapsułce – %RWS*
Witamina B6: 1,4 mg – 100%
Magnez: 150 mg – 40%
*RWS- Referencyjnych Wartości Spożycia
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