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OLIMP CHELA-MAG SKURCZ SHOT 25 ml
 

Cena: 6,90 PLN

Opis produktu
 

OLIMP CHELA-MAG SKURCZ SHOT 25 ml

Informacje ogólne:
Chela-Mag B6® Skurcz Shot to preparat przeznaczony do stosowania w celu ułatwienia pokrycia zapotrzebowania organizmu na
magnez i potas - składniki korzystnie wpływające na prawidłowe funkcjonowanie mięśni, co zapobiega ich nadmiernym skurczom.

Suplement diety w formie płynnej, zawierający magnez i potas oraz witaminy z grupy B (B6, B12, tiaminę, ryboflawinę). Składniki te
zostały zamknięte w poręcznej ampułce 25 ml, gwarantującej wyjątkową wygodę użycia i możliwość zastosowania w dowolnym
momencie. Produkt oferowany jest w trzech smakach do wyboru: wiśniowym, grejpfrutowym lub pomarańczowym.

Preparat zawierający magnez pochodzący z dwóch źródeł – z wysoko przyswajalnej postaci chelatu aminokwasowego Albion®
(diglicynian magnezu) oraz z cytrynianu magnezu, a także potas w formie cytrynianu potasu. Produkt uzupełniony został o witaminy z
grupy B (B6, B12, tiaminę, ryboflawinę). Magnez oraz potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, co pozwala uniknąć
nadmiernych skurczów w przypadkach, gdy są one spowodowane niewystarczającymi ilościami magnezu lub potasu. Witaminy B6, B12
i ryboflawina przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, a tiamina pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu
nerwowego.

Przeznaczenie: dla osób dorosłych w celu ułatwienia pokrycia zapotrzebowania organizmu na magnez i potas, a także witaminy: B6, B12,
tiaminę, ryboflawinę. Preparat szczególnie polecany osobom aktywnym fizycznie i umysłowo.

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:
beta-karoten (dla smaku pomarańczowego, ananasowego); mieszanina karotenów, koszenila (dla smaku wiśniowego).Zalecany jest
zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Dawkowanie:
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Zawartość 1 ampułki (25 ml) raz dziennie po posiłku lub inaczej po konsultacji z lekarzem. Przed użyciem wstrząsnąć.
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