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Asparaginian extra, 50 tabletek magnez potas
 

cena: 7,89 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 50 tabletek

Postać Tabletki

Producent Uniapharm

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie Magnez

Opis produktu
 

W składzie suplementu diety Asparaginian Extra znajduje się asparaginian (200 mg), magnez (72 mg) i potas (300 mg). Asparaginian
czyli kwas asparaginowy (aminokwas), który jest źródłem energii dla komórek ciała. Pełni wiele funkcji:

zmniejsza zmęczenie,

polepsza jakość snu,

łagodzi skurcze mięśni,

poprawia skupienie i koncentrację,

działa pobudzająco na ciało i mózg.

Rolą magnezu jest:

wzmocnienie mięśni,

wspomaganie pracy serca,

łagodzenie objawów przemęczenia i znużenia,

utrzymywanie równowagi elektrolitycznej,

dbanie o zdrowie kości i zębów.

Zadaniem potasu jest utrzymywanie prawidłowej pracy układu nerwowego i mięśniowego. Potas reguluje także ciśnienie tętnicze –
niedobór tego pierwiastka może doprowadzić do nadciśnienia.
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Wskazania

Dla osób dorosłych w stanach zwiększonego zapotrzebowania organizmu na magnez i potas.

Działanie

Składniki zawarte w 2 tabletkach wykazują następujące działania:

wspomagają pracę serca i układu krążenia (magnez, potas),

wspomagają prawidłowe ciśnienie krwi (magnez, potas),

wspomagają pracę skurczową mięśni (magnez, potas),

wspomagają procesy psychiczne i nerwowe (magnez, potas),

pomagają w utrzymaniu prawidłowej równowagi elektrolitycznej (magnez), Asparaginian : aminokwas, który pośredniczy w
biochemicznych procesach zachodzących w organizmie każdego człowieka.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Sposób użycia: 2 razy dziennie po 1 tabletce.

Skład

chlorek potasu; węglan magnezu; asparaginian – kwas asparaginowy; inulina; substancje przeciwzbrylające- kwas stearynowy,
stearynian magnezu; sacharoza; skrobia ziemniaczana.

Uwagi do stosowania

Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej.

Nie stosować w niewydolności nerek, podczas antybiotykoterapii, w czasie biegunki.

Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Zamieszczona fotografia przedstawia pracownika firmy UNIPHAR.

Przebarwienia tabletek wynikają z zastosowania naturalnych składników.

Preparat należy chronić przed bezpośrednim światłem, przechowywać w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze
poniżej 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Zawartość:

50 tabletek a 0,6 g.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: UNI-PHAR

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C
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