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Mt CYNK+MANGAN+MAGNEZ 300ML
 

Cena: 45,00 PLN

Opis słownikowy

Postać PŁYN

Producent JIW INWEX SP.Z O.O.

Opis produktu
 

  Opis

Seria mitochondrialna Mt Invex Remedies

Seria suplementów diety zawierająca substancje mitochondrialne, które mają na celu wspomagać prawidłowe funkcjonowanie
mitochondriów w komórkach organizmu. Mitochondria należą do jednych z najistotniejszych organelli w komórkach człowieka – są
źródłem energii chemicznej dla całej komórki. To nasze minielektrownie - tworzą podstawowe „paliwo” chemiczne w formie związku
ATP, który jest wykorzystywany do „zasilania” w energię większości procesów metabolicznych zachodzących w organizmie.

Biochelat Zn+Mn+Mg jest produktem, którego zadaniem jest suplementacja cynku, manganu oraz magnezu w organizmie. W terapii
mitochondrialnej zawartość cynku oraz manganu jest ważna ze względu na ich pomoc z ochronie komórek przed stresem
oksydacyjnym. Magnez przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.

Cynk:

  pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym,
  pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego,
  przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych, węglowodanów, kwasów tłuszczowych,
witaminy A,
  pomaga w utrzymaniu prawidłowej równowagi kwasowo-zasadowej,
  pomaga w prawidłowej syntezie DNA oraz białka,
  pomaga w utrzymaniu prawidłowej płodności i prawidłowych funkcji rozrodczych,
  pomaga w utrzymaniu zdrowych kości, skóry, włosów, paznokci,
  pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu testosteronu we krwi,
  pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.homeoapteka24.pl
https://www.homeoapteka24.pl/mt-cynk-mangan-magnez-300ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Pod Złotym Lwem Majewscy, Kielak spółka jawna

Wilczak 12, Poznań
+48 509 745 759

 

Mangan:

  pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym,
  przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego,
  przyczynia się do utrzymania zdrowych kości,
  pomaga w prawidłowym tworzeniu tkanek łącznych.

Magnez:

  przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego,
  przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia,
  pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej,
  pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego,
  pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni,
  pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych,
  pomaga w utrzymaniu zdrowych kości oraz zębów,
  odgrywa rolę w procesie podziału komórek,
  pomaga w prawidłowej syntezie białka,

Składniki:

Woda, Chlorek Magnezu, Ksylitol, Glukonian Cynku, Cytrynian Manganu(II)

Zalecane stosowanie: 1 raz dziennie po 10 ml (miarka). Zalecaną ilość wymieszać z ½ szklanki soku owocowego, warzywnego lub wody.
Sporządzony roztwór wypić. Stosować po posiłku. Po otwarciu przechowywać w lodówce.

Zalecane dzienne spożycie (RWS): cynk 10 mg, mangan 2 mg, magnez 375 mg

Zalecana dzienna porcja produktu (10 ml) zawiera: cynk 5 mg (50% RWS), mangan 2 mg (100% RWS), magnez 114 mg (30,4% RWS)

Pojemność: 300 ml

Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut
zróżnicowanej diety. W utrzymaniu dobrej kondycji zdrowotnej duże znaczenie odgrywa zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb
życia. Produktu nie powinny stosować kobiety w ciąży i karmiące piersią, jak również dzieci poniżej 3 roku życia.

Podmiot odpowiedzialny: Invex Remedies Sp. z o. o., al. Solidarności 34, 25-323 Kielce

Przechowywanie: przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
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