Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"
Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

OLIMP CHELA-MAG B6 FORTE SHOT pomar. 25ml
Cena: 3,89 PLN

Opis produktu
OLIMP CHELA-MAG B6 FORTE SHOT smak pomarańczowy 1 ampułka 25 ml
Informacje ogólne:
Zawiera wysoko przyswajalną płynną formę magnezu w postaci chelatu aminokwasowego Albion® w jednorazowej dawce – 375mg
czystych jonów magnezu, wzbogacony witaminą B6.
Jedna ampułka Chela-Mag B6® Forte SHOT pokrywa w 100% dzienne zapotrzebowanie organizmu na magnez. Wykorzystanie
nowatorskiej formuły Liquid Technology pozwala na natychmiastowe przyswojenie zawartych w formie płynnej składników aktywnych,
bez opóźnienia typowego dla tabletek czy kapsułek. A wszystko to w poręcznej ampułce 25 ml, gwarantującej wyjątkową wygodę użycia
i możliwość zastosowania w dowolnym momencie.
Magnez pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, wspólnie z witaminą B6 odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie
układu nerwowego, utrzymanie prawidłowych funkcji psychologicznych, a także zmniejszenie zmęczenia i znużenia.
Uczestniczy w utrzymaniu zdrowych kości i zębów.
Bierze udział w utrzymaniu równowagi elektrolitowej.
Zaangażowany jest w prawidłowy metabolizm energetyczny pomaga w prawidłowej syntezie białek.
Odgrywa rolę w procesie podziału komórek.
Właściwą absorpcję magnezu z przewodu pokarmowego i jego dystrybucję w obrębie organizmu zapewnia fakt, iż występuje on w
postaci wysokiej jakości chelatu aminokwasowego Albion® charakteryzującego się niezwykle wysoką biodostępnością.
Preparat przeznaczony: dla osób wykazujących zwiększone zapotrzebowanie na magnez.
Skład:
Woda, diglicynian magnezu (chelat aminokwasowy magnezu Albion®), kwas cytrynowy, tlenek magnezu – regulatory kwasowości,
aromat, substancja konserwująca – E 200, acesulfam K, sukraloza – substancje słodzące, chlorowodorek pirydoksyny (wit.B6), barwniki:
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beta-karoten; mieszanina karotenów.
Dawkowanie i sposób użycia:
Zawartość 1 ampułki (25 ml) spożyć raz dziennie po posiłku lub inaczej po konsultacji z lekarzem. Przed użyciem wstrząsnąć.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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