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MenaVitin Cardio, 60 kapsułek
 

cena: 43,90 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 60 kapsułek

Postać kapsułki

Producent Pharmena

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Suplement diety MenaVitin Cardio

MenaVitin Cardio to pionierski suplement diety zawierający w swoim składzie innowacyjną substancje pochodzenia witaminowego
1-MNA wzbogaconą o mikrokapsułkowy olej rybi zawierający kwasy tłuszczowe omega-3 (DHA i EPA).

Mikrokapsułkowany olej rybi

Zawarty w preparacie olej rybi pozyskiwany jest z zimnowodnych ryb w regionie wód peruwiańskich. Wody te uznawane są za jedne z
najbogatszych środowisk morskich.
Olej rybi znajdujący się w kapsułkach jest całkowicie bezwonny i pozbawiony rybiego posmaku.

Właściwości Menavitin Cardio

Produkt zawiera 1-MNA endogenna substancja pochodzenia witaminowego oraz kwasy omega-3, które wspomagają prawidłowe
funkcjonowanie serca. Produkt polecany jest jako uzupełnienie diety osobom dorosłym.

Kwas dokozaheksaenowy (DHA) i kwas eikozapentaenowy (EPA) ma za zadanie wspierać pracę serca. Takie korzystne działanie
występuje kiedy dzienne spożycie kwasów EPA i DHA wynosi co najmniej 250mg. 1-MNA, czyli endogenna substancja pochodzenia
witaminowego jest fizjologicznie obecna w ustroju człowieka. Składnik ten należy do czwartorzędowych soli pirydyniowych, ponadto jest
głównym metabolitem witaminy B3 (PP). W organizmie powstaje jako wynik przemian metabolicznych witaminy B3 w wątrobie, należy
jednak dodać, że wraz z wiekiem fizjologiczna zdolność przekształcania witaminy PP w 1-MNA znacząco się obniża. Olej pozbawiony
jest rybnego zapachu i smaku, dodatkowo zapewnia stabilność kwasów Omega-3.
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 Preparat jest wytwarzany z zachowaniem najwyższych standardów jakości i czystości.

Cząsteczka 1-MNA opracowana została przy współpracy naukowców w wielu ośrodkach badawczych na świecie. Naturalnym źródłem
1-MNA są algi brunatne Wakame oraz liście zielonej herbaty. W organizmie człowieka powstaje poprzez przemiany metaboliczne
witaminy PP w wątrobie.

1-MNA została uznana przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) za bezpieczną w stosowaniu.

MenaVitin Cardio polecany jest w szczególności osobom starszym, które chcą zadbać o prawidłowe funkcjonowanie serca. Wraz z
wiekiem nasz organizm traci fizjologiczną zdolność przekształcania witaminy PP w 1-MNA.

MenaVitin Cardio może być stosowany przez osoby z nietolerancją glutenu (produkt bezglutenowy). Nie zawiera białek mleka.

Składniki

mikrokapsułkowany olej rybi (źródło kwasów DHA i EPA), substancja glazurująca - hydroksypropylometyloceluloza, substancja
wypełniająca - celuloza, chlorek 1-metylonikotynamidu (1-MNA), substancja przeciwzbrylająca - talk, barwnik - dwutlenek tytanu.

Sposób użycia

Osoby dorosłe od 2 do 4 kapsułek dziennie podczas posiłku

Przeciwwskazania

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie stosować u dzieci do 18 lat oraz u kobiet w ciąży i karmiących piersią.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia są
ważne dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia. Suplementy należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej, w
miejscu niedostępnym dla dzieci.

Producent
PHARMENA
Wólczańska 178
Łódź
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