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BLUMAG JEDYNY CARDIO x 30kaps.
 

Cena: 9,80 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 30 kaps.

PRODUCENT PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-L

REJESTRACJA SUPLEMENT DIETY

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Opis produktu
Suplement diety BluMAG cardio jedyny to połączenie kwasów omega-3 oraz magnezu i witaminy B6 w ilości 100 % zalecanego
dziennego spożycia.

Produkt uzupełnia dietę w magnez i witaminę B6 oraz wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3: EPA i DHA, które przyczyniają się
do prawidłowego funkcjonowania serca (korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg EPA i DHA dziennie).

BluMAG cardio jedyny przeznaczony jest zwłaszcza w stanach:

  przemęczenia, osłabienia,
  napięcia nerwowego i zwiększonej podatności na stres,
  zwiększonego wysiłku fizycznego.

BluMAG cardio jedyny zawiera wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3: EPA i DHA. Organizm człowieka nie potrafi syntetyzować
tych kwasów w ilościach wystarczających, stąd tak ważna jest ich suplementacja.

Kwasy EPA i DHA pełnią wiele ważnych funkcji w organizmie:

  wspomagają prawidłowe funkcjonowanie serca (korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg EPA i DHA dziennie),
  są składnikami błon komórkowych.

Magnez wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśnia sercowego i układu nerwowego. Odgrywa ważną rolę w
przewodnictwie nerwowym i w procesie skurczu mięśni.

Witamina B6 wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Wspomaga prawidłową pracę układu odpornościowego. Odgrywa
ważną rolę w funkcjonowaniu układu krwiotwórczego poprzez uczestniczenie w tworzeniu krwinek czerwonych.

1 kapsułka dziennie w trakcie posiłku.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji produktu.
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Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Ważne jest prowadzenie zdrowego trybu życia i zrównoważonego sposobu żywienia.

Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych.

Zaleca się konsultację z lekarzem w przypadku stosowania produktu przez osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe, osoby chore na
hemofilię oraz z zaburzeniami czynności serca i nerek.

Czerwień koszenilowa może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.

belka produktowa eh

Skład
magnez (jony magnezu)

375 mg

100 %

witamina B6

1,4 mg

100 %

olej rybi

w tym min.:

55% kwasy omega-3 (EPA i DHA):

33 % EPA (kwas eikozapentaenowy)

22 % DHA (kwas dokozaheksaenowy)

460 mg

253 mg

152 mg

101 mg

-
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