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Aura Herbals Proszek zasadowy pH Control Mg+ 180 g
 

Cena: 17,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 180 g

Postać Proszki

Producent AURA HERBALS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Maltodekstryna, węglan wapnia, cytrynian potasu, wodorotlenek magnezu, węglan sodu, cytrynian wapnia, węglan potasu, węglan
magnezu, substancja słodząca: ksylitol, dicytrynian magnezu, witamina C (kwas L-askorbinowy), glukonian cynku, witamina B6
(pirydoksyna), aromat pomarańczowy.

Wartości odżywcze w 8g:

Wartość energetyczna: 73 kJ (17 kcal)
Białko: 0 g
Węglowodany: 3,12 g
w tym cukry: 0 g
Tłuszcze: 0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 0 g
Błonnik: 0 g
Sód: 0,34 g*
Wapń: 0,67 g (84% RWS)
Potas: 0,63 g (32% RWS)
Magnez: 0,53 g (143% RWS)
Witamina C: 0,08 g (100% RWS)
Cynk: 3,5 mg (35% RWS)
Witamina B6: 1,12 mg (80% RWS)

RWS - Referencyjna Wartość spożycia
* - brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
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180 g (około 22 porcji po 8 gram)

Charakterystyka

Suplement diety pH ControlMg+ jest polecany osobom chcącym uzupełnić dietę w m. in. magnez, wapń, cynk oraz witaminę C.
Zawiera substancję słodzącą (ksylitol). Spożycie w nadmiernych ilościach może wywołać efekt przeczyszczający.

pH ControlMg+ zaspokaja zalecaną dzienną porcję magnezu do spożycia.
Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowej równowagi kwasowo-zasadowej. Korzystnie wpływa na prawidłowy
metabolizm makroskładników, węglowodanów i kwasów tłuszczowych. Przyczynia się do utrzymania prawidłowego
metabolizmu witaminy A oraz wspomaga utrzymanie prawidłowego widzenia. Pomaga zachować zdrowe włosy, skórę i
paznokcie.
Witamina C przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz zwiększa przyswajanie żelaza.
Cynk i Witamina C przyczyniają się do ochrony komórek przed uszkodzeniem oksydacyjnym. Wspomagają również
prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników suplementu. Kobiety w ciąży oraz karmiące powinny przed
zastosowaniem skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie
1 raz dziennie 8 gram (pół łyżeczki od herbaty) rozpuścić w szklance wody i wypić.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
AURA HERBALS Jarosław Paul
ul. 23 Marca 77/3
81-820 Sopot, POLAND

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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