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BluMAG jedyny 30 kaps.
 

Cena: 12,10 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Suplement diety

Marka Producent HASCO-LEK PPF

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.twarde

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład tlenek magnezu, kapsułka żelatynowa (żelatyna, dwutlenek tytanu- barwnik), stearynian magnezu - substancja przeciwzbrylająca,
chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6).1 kapsułka zawiera:tlenek magnezu  621,9 mg(jony magnezu) 375 mgwitamina B6 1,4 mg.  
Wskazania Preparat zalecany zwłaszcza w stanach: - przemęczenia i osłabienia - wzmożonego napięcia nerwowego i nadmiernej
drażliwości - zwiększonej podatności na stres - osłabionej zdolności koncentracji i zapamiętywania - pojawienia się skurczy
mięśniowych - zwiększonego wysiłku fizycznego  Działanie Suplement diety Blumag jedyny to połączenie dwóch składników aktywnych
- magnezu i witaminy B6, w ilościach pokrywających w 100% dzienne zapotrzebowanie.Magnez i witamina B6 uzupełniają swoje
działanie. Magnez pełni w organizmie różnorodne funkcje. Aktywuje ponad 300 enzymów m.in. uczestniczących w przemianach
węglowodanów i tłuszczów. Magnez jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania mięśni, w tym mięśnia sercowego i układu
nerwowego. Odgrywa ważną rolę w przewodnictwie nerwowym i w procesie skurczu mięśni. Wpływa na ograniczenie mimowolnych
skurczy mięśni. Jest ważny w zachowaniu mocnych kości i zębów. Bierze udział w utrzymaniu równowagi elektrolitowej i syntezie
białek.Witamina B6 ułatwia wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego (o 20-40%). Bierze udział w wielu procesach
metabolicznych m.in w przemianach białek, tłuszczów i hormonów. Ma istotne znaczenie w uwalnianiu energii z węglowodanów
gromadzonych w mięśniach.Jest konieczna do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Wspomaga prawidłową pracę układu
odpornościowego. Odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu układu krwiotwórczego, uczestniczy w tworzeniu krwinek czerwonych.  
Dawkowanie 1 kapsułka dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji produktu.  Informacja Suplementy diety nie mogą
być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy przekraczać zalecanej dawki do spożycia w
ciągu dnia.  
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