
 
Apteka Przyjazna Dla Pacjenta

Apteka Przyjazna Dla Pacjenta, Albigowa 1054a, Albigowa
+48 17 225 00 33

 
 

Olimp Chela-Mag B6+D3, 30 kaps.
 

Cena: 29,93 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Chela-Mag B6® + D3 to suplement diety o unikanie połączonej wysoko przyswajalnej formie magnezu w postaci chelatu
aminokwasowego Albion® z witaminą D3 w ilości 2000 j.m. oraz witaminami B6 i K2.

Magnez jest pierwiastkiem niezbędnym w biosyntezie aktywnej formy witaminy D. Badania naukowe sugerują, iż spożycie magnezu z
diety lub suplementów zmniejsza prawdopodobieństwo niewystarczającego poziomu witaminy D w organizmie i następstw z tym
związanych. Ponadto zaobserwowano, że witamina D może stymulować absorpcję jelitową magnezu.

Składniki:
diglicynian magnezu (chelat aminokwasowy magnezu Albion®) – magnez, substancja przeciwzbrylająca – tlenek magnezu;
cholekalcyferol – wit. D, maltodekstryna, substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych; chlorowodorek
pirydoksyny – wit. B6, menachinon (menachinon-7) – wit. K, kapsułka (składniki otoczki – żelatyna, 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

Zalecane spożycie:
1-2 kapsułki dziennie po posiłku.
Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.
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Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie badania 25-(0H)D we krwi oraz skonsultowanie wyniku badania z lekarzem lub
farmaceutą.

Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w sposób niedostępny
dla małych dzieci.

Opakowanie: 30 kapsułek

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

