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Olimp Chela-Mag B6+D3 kaps. 30 kaps.
 

Cena: 24,99 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.

Producent OLIMP LABORATORIES

Opis produktu
 

O produkcie
Chela-Mag B6® + D3 to suplement diety o unikalnie 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 (*Deng et al. BMC Medicine
2013, 11:187; *J Am Osteopath Assoc. 2018;118(3):181-189). Ponadto zaobserwowano, że witamina D może stymulować absorpcję
jelitową magnezu (Brannan et al. 1976 Jun; 57(6): 1412–1418).

Badania naukowe udowodniły, że magnez:

pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni;
przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego,
uczestniczy w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych,
przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia;
uczestniczy w utrzymaniu zdrowych kości i zębów;
bierze udział w utrzymaniu równowagi elektrolitowej;
zaangażowany jest w prawidłowy metabolizm energetyczny oraz pomaga w prawidłowej syntezie białek.

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.

Składniki: diglicynian magnezu (chelat aminokwasowy magnezu Albion®) – magnez, substancja przeciwzbrylająca – tlenek magnezu;
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 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).

Przeznaczenie: jako suplement diety ułatwiający pokrycie zapotrzebowania organizmu na magnez oraz witaminy D, B6 i K.

Zalecana dzienna porcja: 1-2 kapsułki dziennie po posiłku.

Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.Suplement diety nie może być stosowany jako substytut
zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Nie spożywać innych suplementów diety zawierających witaminę D.

PRODUCENT:
OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Pustynia 84F
39-200 Dębica
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