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MELISSA BALANS PLUS, 250 TABLETEK
 

cena: 107,90 PLN

Opis słownikowy

Producent Dr. Jacob's

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

MelissaBalans+ zawiera składniki dla równowagi nerwowej i prawidłowego ciśnienia krwi.

U wielu osób podwyższone ciśnienie spowodowane jest stresem lub niepokojem. Ziele melisy znane jest od wieków ze swych
właściwości uspokajających.

MelissaBalans+ zawiera specjalny ekstrakt z melisy Cyracos oraz składniki dla silnych nerwów, odporności psychicznej i utrzymania
prawidłowego ciśnienia.

Składniki MelissaBalans+ uzupełniają się wzajemnie i mają korzystny, naukowo potwierdzony wpływ na następujące elementy zdrowia:

Magnez – dla normalnego rytmu serca i funkcjonowania mięśni, układu nerwowego, prawidłowych funkcji umysłowych, dla
zmniejszenia uczucia zmęczenia, metabolizmu energetycznego.

Potas – pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi.

Magnez, witaminy B1, B2, B3, B5, B6, kwas foliowy, B12 – dla procesów wytwarzania energii w komórkach, dla zdrowego
funkcjonowania nerwów i funkcji psychologicznych, dla skóry i błon śluzowych.

Wapń, magnez, witamina D – dla utrzymania dobrego stanu kości i zębów.

Cytrynian potasu – odkwasza na poziomie komórkowym, wspomaga prawidłowe ciśnienie, wzmacnia mięśnie i nerwy

Cytrynian magnezu – odkwasza na poziomie komórkowym, wpływa na prawidłowe napięcie mięśni i przekaźnictwo nerwowe oraz
bilans elektrolitowy.

Witamina D – wzmacnia kości, zęby i mięśnie, wspomaga prawidłowe podziały komórkowe, wzmacnia odporność, wspomaga
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przyswajanie wapnia i fosforu, utrzymanie poziomu wapnia we krwi.

MelissaBalans+ zawiera składniki dla:

– prawidłowego ciśnienia krwi,
– prawidłowej pracy układu nerwowego,
– równowagi nerwowej i funkcji umysłowych,
– zmniejszenia uczucia zmęczenia,
– prawidłowego funkcjonowania mięśni.

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia:

5 tabletek do połknięcia po posiłku, najkorzystniej po kolacji.

Dla prawidłowego ciśnienia krwi najlepiej stosować razem z GranaCor.

Nie stosować przy niewydolności nerek lub zasadowicy (alkalozie).

Skład:

cytrynian potasu, inulina (19 %), cytrynian magnezu, węglan magnezu, wodorotlenek magnezu, wyciąg z melisy (5 %), liście melisy (5 %),
sole magnezowe kwasów tłuszczowych (roślinnych) – substancja przeciwzbrylająca, kwas L-askorbinowy, maltodekstryna, octan DL-
alfa tokoferylu, amid kwasu nikotynowego, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek tiaminy, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina,
filochinon, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, cholekalcyferol, cyjanokobalamina.

Kategoria produktu:

Suplement diety
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