
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Asparaginian extra x 50 tabl
 

Cena: 7,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 tabl

Postać Tabletki

Producent UNIPHAR

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Asparaginian Extra przeznaczony jest dla osób dorosłych. Codzienne stosowanie suplementu pomaga utrzymać
optymalny poziom potasu i magnezu w organizmie – pierwiastków skutecznie normalizujących pracę wielu narządów i układów.
Produkt szczególnie polecany jest osobom uczącym się (na przykład studentom), pracującym umysłowo oraz sportowcom.

W składzie preparatu znajduje się: chlorek potasu, węglan magnezu, inulina, tlenek magnezu, asparaginian (kwas asparaginowy), tlenek
cynku, D-pantotenian wapnia, kwas L-askorbinowy, monoazotan tiaminy i skrobia ziemniaczana. Dzienna dawka preparatu (czyli dwie
tabletki) dostarcza organizmowi: 2 mg asparaginianu, 300 mg potasu (15% RWS), 72 g magnezu (19% RWS), 1,5 mg cynku (15% RWS), 1
mg kwasu pantotenowego (15% RWS), 12 mg kwasu L-askorbinowego (15% RWS) oraz 0,171 mg tiaminy (15% RWS).

Suplement diety Asparaginian Extra jest źródłem magnezu i potasu w łatwo przyswajalnej, wygodnej formie. Włączenie preparatu do
swojej codziennej diety pomaga uporać się z uporczywymi skurczami mięśni, w szczególności łydek i stóp. Suplement diety jest
wsparciem w stanach zmęczenia i stresu, w naturalny sposób wspomaga pracę układu krążenia i sprzyja wysokiej sprawności
umysłowej. Swoje wielopłaszczyznowe działanie suplement diety Asparaginian Extra zawdzięcza starannie opracowanemu składowi.
Magnez, jeden z najważniejszych składników preparatu, nie bez powodu nazywany jest „pierwiastkiem życia”. Makroelement ma swój
udział w aż około 300 procesach biochemicznych zachodzących w ludzkim ciele. Odpowiada między innymi za prawidłowe
funkcjonowanie mięśni, układu nerwowego i odpornościowego, zmniejsza ryzyko nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej,
zapobiega arytmii i zawałom serca, redukuje uczucie zmęczenia. W połączeniu z wapniem i witaminą D bierze udział w procesie budowy
kości i zębów. Kolejnym składnikiem występującym w suplemencie w dużym stężeniu jest potas – makroelement wspierający układ
mięśniowy i nerwowy, pomagający utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi i optymalny poziom wody w organizmie, ogranicza produkcję
wolnych rodników. Co ważne, potas reguluje pH komórkowe, zapewniając tym samym zachowanie równowagi kwasowo-zasadowej. O
jego prawidłową podaż szczególnie powinny zadbać aktywne osoby i zawodowi sportowcy. Potas korzystnie wpływa na zasoby
glikogenu – związku zbudowanego z połączonych ze sobą cząsteczek glukozy, który jest „paliwem” dla pracujących mięśni.

Jaką funkcję pełni kolejny składnik, kwas pantotenowy? Dzięki niemu możemy zachować wysoką sprawność umysłową oraz nie
odczuwamy przytłaczającego zmęczenia. Związek wspiera także prawidłową syntezę i metabolizm witaminy D, hormonów
steroidowych (androgenów, estrogenów, glikokortykoidów, mineralokortykoidów oraz gestagenów), witaminy D oraz niektórych
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neuroprzekaźników. Z kolei cynk odgrywa istotną rolę w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych i dobrego widzenia, a tiamina –
układu nerwowego.

W opakowaniu znajduje się 50 tabletek preparatu (zawartość netto: 50 x 0,6g). Suplement diety należy stosować dwa razy dziennie,
przyjmując po jednej tabletce. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Suplement diety Asparaginian Extra powinien być
przechowywany w suchym miejscu w temperaturze pokojowej, z dala od promieni słonecznych i poza zasięgiem dzieci.

Wśród najważniejszych przeciwwskazań do stosowania suplementu diety wymieniamy niewydolność nerek, antybiotykoterapię oraz
biegunki. Specjaliści zaznaczają, że preparat nie może być zamiennikiem dobrze zbilansowanej diety. Przed użyciem suplementu należy
dokładnie zapoznać się z treścią ulotki. Wszelkie niejasności zaleca się konsultować z lekarzem.

Producentem suplementu jest UNIPHAR Sp. z o.o. – polska firma działająca od 2004 roku, specjalizująca się w produkcji suplementów
diety wspierających pracę serca, układ krążenia, ciśnienie krwi, skurcze mięśni, gardło, wątrobę i układ trawienny oraz preparatów na
łatwe zasypianie i zdrowy sen.

Składniki
chlorek potasu; węglan magnezu; inulina; tlenek magnezu; asparaginian – kwas asparaginowy; tlenek cynku; D-pantotenian wapnia;
kwas L-askorbinowy; monoazotan tiaminy; skrobia ziemniaczana.

Zawartość w 2 tabletkach:

asparaginian 2 mg*
potas- 300 mg (15% RWS)
magnez- 72 mg (19% RWS)
cynk - 1,5 mg (15% RWS)
tiamina 0,171 mg (15% RWS)
kwas pantotenowy 1 mg (15% RWS)
kwas L-askorbinowy 12 mg (15% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
50 tabletek (zawartość netto: 50x 0,6g)
zawartość netto opakowania: 30g

Charakterystyka
Przy skurczach łydek, stóp i innych mięśni:

magnez – wspiera prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym łydek i stóp
potas – uczestniczy w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, w tym w mięśniach
tiamina – wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, w tym w mięśniach

W stanach stresu oraz zmęczenia:

magnez – pomaga w zmniejszeniu uczucia zmęczenia
kwas pantotenowy – przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia
tiamina – pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego

Ciśnienie krwi i układ krążenia:

potas – pomaga w utrzymaniu właściwego ciśnienia krwi
magnez – pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, w tym mięśnia sercowego
tiamina – wspiera prawidłową pracę serca

Sprawność umysłowa:

kwas pantotenowy – pomaga w utrzymaniu dobrej sprawności umysłowej
tiamina – pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych
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cynk – pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych i dobrego widzenia

Przeciwwskazania
Nie stosować w niewydolności nerek, podczas antybiotykoterapii, w czasie biegunki.

Stosowanie
Stosować 2 razy dziennie po 1 tabletce.

Przechowywanie
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C), w suchym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed
wilgocią i światłem.

Producent
UNIPHAR Sp. z o.o.
Bażancia 34,
02-892 Warszawa

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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