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Aliness Taurynian Magnezu 100 mg z B6 (P-5-P) x 100 kaps
vege
 

Cena: 56,09 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 kaps

Postać Kapsułki

Producent MEDICALINE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
Magnez (taurynian magnezu), witamina B6 (pirydoksalo-5-fosforan), substancja przeciwzbrylająca: krzemionka koloidalna, otoczka
kapsułki: (substancja wiążąca: Hydroksypropylometyloceluloza).

1 kapsułka zawiera:

Taurynian magnezu 1100 mg*
w tym jony magnezu 100 mg (26,6%RWS)

Witamina B6 (pirydoksalo-5-fosforan) 2,5 mg (178,5%RWS)

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
Brak masy netto na opakowaniu (Zawartość opakowania: 100 kapsułek vege)

Charakterystyka

Taurynian magnezu jest związkiem chemicznym łączącym magnez z aminokwasem – Tauryną.
Magnez:

pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej
pomaga w utrzymaniu zdrowych zębów
pomaga w utrzymaniu zdrowych kości
przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego
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pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego
przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia
pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych
pomaga w prawidłowej syntezie białka
przyczynia się do prawidłowego rozwoju kości u dzieci

Witamina B6 (w postaci P5P czyli aktywnej formie pirydoksalo-5-fosforan):
pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny
pomaga w prawidłowej syntezie cysteiny
przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu białka i glikogenu
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego
pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej
przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego
pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 lub 2 kapsułki dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią.

Producent
MedicaLine
Ostrówiec 150
05-480 Karczew

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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