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DOPPELHERZ AKTIV MAGNEZ+ WAPŃ FORTE, 30
TABLETEK
 

cena: 16,25 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Producent queisser pharma gmbh & co.

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

DOPPELHERZ AKTIV MAGNEZ+ WAPŃ FORTE.

Wzmacnia kości, usprawnia mięśnie.

Magnez współpracuje z wapniem w przewodzeniu impulsów nerwowo-mięśniowych oraz w utrzymywaniu prawidłowego stanu kości.
Jednocześnie magnez jest konieczny dla odpowiedniego wchłaniania wapnia. Zapewnienie organizmowi wystarczającej ilości magnezu
i wapnia, w odpowiedniej ich proporcji (1:2), jest niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni, serca, układu nerwowego, kostnego oraz dla
utrzymania równowagi elektrolitowej.

Preparat zawiera optymalną proporcję jonów magnezu do wapnia (1:2) w wysokich dawkach, które doskonale uzupełniają dietę o te
składniki mineralne.

Magnez odgrywa ważną rolę w przenoszeniu bodźców nerwowych i w procesie skurczu mięśnia sercowego. Magnez ułatwia również
usuwanie skutków zmęczenia. Zwiększone zapotrzebowanie na magnez występuje podczas intensywnego wysiłku i pocenia, stresu,
pracy umysłowej, spożywania alkoholu, kawy lub środków przeczyszczających.

Wapń korzystnie wpływa na procesy związane z prawidłową budową układu kostnego oraz funkcjonowaniem mięśni. Zwiększone
zapotrzebowanie na wapń wstępuje m.in. w okresie ciąży, menopauzy oraz starzenia się. W polskich warunkach szczególnie kobiety
powinny zadbać o wystarczającą ilość wapnia w diecie.

Preparat jest zalecany jako suplement diety dla osób dorosłych i młodzieży. 
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preparat wzmacnia układ kostny, wspomaga prawidłową pracę mięśnia sercowego i regenerację mięśni; umożliwia uzupełnianie
elektrolitów po wysiłku.

Preparat jest zalecany:

dla wzmocnienia kości,
dla zachowania równowagi wodno-elektrolitowej,
przy intensywnym wysiłku fizycznym,
w stanach zmęczenia i wyczerpania,
w celu wspomagania pracy serca.

SPOSÓB UŻYCIA:

stosować 1 tabletkę dziennie po posiłku, popijając obficie. Nie stosować na czczo. Tabletkę można dzielić.

SKŁAD:

węglan wapnia, tlenek magnezu, subst. wypełniająca: skrobia ryżowa, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, subst.
zagęszczająca: guma akacjowa, subst. przeciwzbrylające: stearynian magnezu i dwutlenek krzemu, subst. wiążąca: celuloza
sproszkowana, subst. zagęszczająca: hydroksypropylometyloceluloza, subst. glazurująca: szelak, barwnik: dwutlenek tytanu, subst.
przeciwzbrylająca: talk, subst. utrzymująca wilgotność: glicerol, emulgator: polisorbat 80, barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza.
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