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Chela-Mag B6+D3, 30 kapsułek
 

cena: 24,16 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.

Postać kapsułki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

 

Suplement diety Chela-Mag B6 + D3 zawiera unikalne po??czenie wysoko przyswajalnej formy magnezu w
postaci chelatu aminokwasowego Albion®, witaminy D3 w ilo?ci 2000 j.m. oraz witamin B6 i K2. Magnez jest
pierwiastkiem niezb?dnym w biosyntezie aktywnej formy witaminy D.

Rola magnezu w organizmie:
- sprzyja w?a?ciwej pracy mi??ni, uk?adu nerwowego oraz redukcji uczucia zm?czenia i znu?enia.
- uczestniczy w utrzymaniu prawid?owych funkcji psychologicznych,
- uczestniczy w utrzymaniu zdrowych ko?ci i z?bów;
- bierze udzia? w utrzymaniu równowagi elektrolitowej;
- zaanga?owany jest w prawid?owy metabolizm energetyczny oraz pomaga w prawid?owej syntezie bia?ek.

Rola witaminy D3 w organizmie:
 - przyczynia si? do utrzymania w?a?ciwej czynno?ci mi??ni,
- wspomaga funkcjonowanie uk?adu odporno?ciowego,
- jest odpowiedzialna za prawid?ow? budow? ko?ci i z?bów. 

Wskazania
 Stosuje si? w celu uzupe?nienia zapotrzebowania organizmu na magnez oraz witaminy: D, B6 i K

Dawkowanie
 Zalecana porcja: 1-2 kapsu?ki dziennie po posi?ku.
 Nie przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. 
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Sk?ad
 diglicynian magnezu (chelat aminokwasowy magnezu Albion®) – magnez, substancja przeciwzbrylaj?ca –
tlenek magnezu; cholekalcyferol – wit. D, maltodekstryna, substancja przeciwzbrylaj?ca – sole magnezowe
kwasów t?uszczowych; chlorowodorek pirydoksyny – wit. B6, menachinon (menachinon-7) – wit. K, kapsu?ka
(sk?adniki otoczki – ?elatyna, barwnik: E 171).

Informacja żywieniowa 1 kapsułka 2 kapsułki
Magnez 100 mg (27%*) 200 mg (54%*)
Witamina D (D3) 50 μg (2000 j.m.) (1000%*) 100 μg (4000 j.m.) (2000%*)
Witamina B6 2,1 mg (150%*) 4,2 mg (300%*)
Witamina K (K2) 11,25 μg (15%*) 22,5 μg (30%*)

*RWS - referencyjna wartość spożycia.

 Przeciwwskazania
 Nie stosowa? Olimp Chela-Mag B6 + D3 w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek sk?adnik preparatu.
Nie spo?ywa? innych suplementów diety zawieraj?cych witamin? D.

Producent
 OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Pustynia 84F
39-200 D?bica
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