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MAGNEZ MSE 0,3 G 120 KAPS.DR ENZMANN
 

Cena: 123,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,3 g

Postać KAPSUŁKI

Producent Mito-Pharma

Opis produktu
 

Magnez MSE

Magnez jest składnikiem mineralnym, który bierze udział w procesach metabolicznych naszego organizmu. Jest składową ponad 300
enzymów oraz bierze udział w procesach pozyskiwania energii w mitochondriach. Powstająca tam energia w postaci ATP wiąże się z
magnezem, dzięki czemu możliwe jest przeprowadzenie w naszym organizmie wielu reakcji enzymatycznych.
Dzięki temu magnez przyczynia sie do prawidłowej pracy mięśni, metabolizmu, układu nerwowego, zmniejsza znużenie i zmęczenie,
pomaga w utrzymaniu prawidłowej budowy układu kostnego i zębów.
Magnez MSE Dr. Enzmann zawiera 300 mg magnezu w jednej kapsułce, co gwarantuje skuteczne niwelowanie niedoborów magnezu. By
suplementacja była jeszcze skuteczniejsza, ważna jest też forma przyjmowanego preparatu. Magnez MSE Dr. Enzmann występuje w
postaci tlenku magnezu, który uwalnia się długotrwale i stopniowo. Tylko taki sposób uwalniania gwarantuje najlepszą wchłanialność,
m. in. jeśli chodzi o układ kostny. To zjawisko jest potwierdzone badaniami
Magnez MSE Dr. Enzmann 300 mg jest monopreparatem - co również gwarantuje najwyższą przyswajalność, bez ryzyka wystąpienia
interakcji między składnikami preparatu.
Magnez MSE Dr. Enzmann jest produkowany zgodnie z najnowszymi wymogami farmaceutycznymi. Nie zawiera kazeiny, laktozy,
glutenu. Jest bezpieczny dla diabetyków.
Preparat jest produkowany zgodnie z GMP - jest to gwarancja, że otrzymujecie Państwo określone substancje w dawkach zgodnych z
informacją podaną na opakowaniu.
Sposób użycia:
1 kapsułka dziennie (300 mg magnezu). Najlpepiej spożywać podczas posiłku, popijając wodą. Dawka dzienna stanowi 80% zalecanego
dziennego spożycia określonego przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9. października 2007r. w sprawie skłądu oraz
oznakowania suplementów diety.
Skład: Tlenek magnezu (81, 5 g/ 100g), żelatyna, substancje przeciwzbrylające - dwutlenek krzemu, stearynian magnezu.
Warunki przechowywania: przechowywać poza zasięgiem dzieci. Przechowywać zamknięte, w suchym i chłodnym miejscu.
Wyprodukowano przez:
MSE Pharmazeutika GmbH
Dr. F. H. Enzmann
dla:
MITO-PHARMA
ul. Sikorskiego 22,
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