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SINGULARIS CYTRYNIAN MAGNEZU POWDER 100% 250G
 

Cena: 49,90 PLN

Opis słownikowy

Postać prosz.

Producent ACTIVEPHARM LABS SP. Z O.O. SP.K.

Opis produktu
 

Suplement diety CYTRYNIAN MAGNEZU POWDER 100% PURE 100g SINGULARIS SUPERIORS polecany jest osobom dorosłym i
młodzieży powyżej 12 roku życia podatnym na stres i przemęczenie, mającym trudności z zasypianiem lub prowadzą aktywny tryb życia
oraz narażone są na wysiłek umysłowy i fizyczny.

• pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego,
• wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mięśni,
• uaktywnia ok. 300 enzymów przemiany węglowodanowej, białkowej, tłuszczowej, związków nukleinowych oraz reakcji
oksydoredukcyjnych,
• przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia,
• stanowi integralną część struktury błon komórkowych, wewnątrzkomórkowych i mitochondrialnych,
• wspomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.

Jedna porcja (1 miarka) zawiera:cytrynian magnezu - 1250 mg (190 mg jonów magnezu) - 50,66% RWS* Dzienna porcja (2 miarki)
zawiera:cytrynian magnezu - 2500 mg (380 mg jonów magnezu) - 101,32% RWS*
* % realizacji Referencyjnych Wartości Spożycia

Sposób użycia:
Zaleca się stosowanie 1 miarkę 2 razy dziennie. Miarkę wymieszać z sokiem lub wodą przegotowaną (250ml).
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zrównoważony sposób żywienia i prowadzić zdrowy tryb życia.
Ostrzeżenia: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na którykolwiek ze składników produktu. Nie przekraczać zalecanej
porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Kobiety w
ciąży przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem. Przechowywanie: Przechowywać w sposób niedostępny
dla małych dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
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Ekonomia produktu:
Butelka zawiera 250 gram/ suplementacja 100 dni

Składniki:
Cytrynian magnezu bezwodny.
Produkt został zoptymalizowany pod względem bezpieczeństwa zastosowanych składników pomocniczych.

Suplement diety zawiera wysoką porcję magnezu w postaci łatwo przyswajalnego cytrynianu. Składniki preparatu pomagają w
prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia, wspomagają utrzymanie
prawidłowego metabolizmu energetycznego.

CYTRYNIAN MAGNEZU PROSZEK 100% PURE 250g SINGULARIS SUPERIOR Wskazany przy:
• profilaktyce i w stanach niedoboru magnezu,
• zmęczeniu, nasilonym stresie, bólach głowy, zaburzeniach snu,
• bólach mięśniowych,
• rekonwalescencji, w profilaktyce miażdżycy, chorobie niedokrwiennej serca,
• drętwieniu kończyn, skurczach mięśni, zaburzeniach elektrolitowych, depresjach.
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