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MyVita Silver Magnez Chelat Skurcz x 60 kaps
 

Cena: 36,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent MYVITA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
diglicynian magnezu (chelat aminokwasowy magnezu), cytrynian potasu, L-leucyna 8,5 mg, 5'-fosforan pirydoksalu,
hydroksypropylometyloceluloza (otoczka z celulozy roślinnej).

Dzienna porcja zawiera:

Diglicynian magnezu 1020 mg*
w tym magnez 112 mg (30% RWS)

Cytrynian potasu 1020 mg*
w tym potas 363 mg (18% RWS)

Witamina B6 4,2 mg (300% RWS)

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
Zawartość opakowania: 60 kaps vege (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Produkt MyVita® zawiera chelat w postaci diglicynianu, który zapewnia mocne, trwałe i stabilne wiązanie oraz transport w stanie
nienaruszonym aż do jelita cienkiego (nie jest degradowany w kwasie żołądkowym). Małe cząsteczki związku pozwalają na
szybkie i łatwe przenikanie przez ścianki jelit i niemal całkowitą wchłanialność do krwiobiegu.
Produkt uzupełnia witamina B6 w aktywnej koenzymatycznej formie P-5-P (pirydoksal 5-fosforan) oraz potas w wysoko
przyswajalnej formie cytrynianu potasu.
Magnez pomaga w:
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zmniejszeniu uczucia zmęczenia i znużenia,
utrzymaniu równowagi elektrolitowej,
utrzymaniu prawidłowego metabolizmu energetycznego,
prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego,
optymalnym funkcjonowaniu mięśni,
utrzymaniu zdrowych kości i zębów.

Potas pomaga w:
prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego,
optymalnym funkcjonowaniu mięśni,
utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi.

Witamina B6 pomaga w:
prawidłowej syntezie cysteiny,
odpowiednim funkcjonowaniu układu nerwowego,
prawidłowej produkcji czerwonych krwinek,
prawidłowym działaniu układu odpornościowego,
zmniejszeniu uczucia zmęczenia i znużenia.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
3 kapsułki dziennie. Popić wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
MyVita sp.j.
ul. Nowodworska 17
59-220 Legnica

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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