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NaturDay Opti Magne 60 kapsułek
 

cena: 114,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Producent NaturDay

Wysyłka 1-3 dni

Opis produktu
 

OPTI MAGNE - zadbaj o swój układ nerwowy i wzmocnij odporność.

Unikatowa kompozycja łatwo przyswajalnego magnezu, witaminy B6, cynku i witaminy D3.

Idealne połączenie dla przepracowanych i zestresowanych toksynami cywilizacyjnymi lub dla aktywnych, którzy potrzebują wsparcia
szybkiego uczenia się i koncentracji oraz regeneracji w sporcie amatorskim i zawodowym.

Magnez to jeden z najważniejszych biologicznie pierwiastków. Odpowiada za szereg procesów zachodzących w organizmie człowieka i
spełnia wiele istotnych funkcji. Niestety wiele osób cierpi na niedobór magnezu, nie zdając sobie sprawy, jak poważne są tego
konsekwencje.

Niedobór magnezu powoduje zaburzenia funkcji całego organizmu, dlatego jego suplementacja jest obecnie tak popularna i ceniona:

Magnez stabilizuje pracę układu nerwowego, usprawnia pracę szarych komórek, wpływa na poprawę zdolności zapamiętywania. Walczy
z bólami migrenowymi i ma działanie uspokajające, dodatkowo:

odpowiada za sprawne funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego,
w połączeniu z wapniem i witaminą D, buduje kości i zęby, zapobiega osteoporozie.
wpływa na poprawę trawienia.
rozszerza drogi oddechowe, więc może ułatwić oddychanie astmatykom.
reguluje napięcie mięśni i jest bardzo przydatny w leczeniu kontuzji
wpływa na ochronę organizmu przed szkodliwym działaniem metali ciężkich
reguluje pracę tarczycy-
łagodzi dolegliwości związane z bolesnym miesiączkowaniem.
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Witamina B6

Kiedy jej brakuje pojawiają się zaburzenia w układzie nerwowym objawiające się depresją, obniżeniem nastoju, bezsennością, spada
odporność i pojawia się anemia/niedokrwistość.

A zatem powinniśmy dbać o jej dostarczanie w pożywieniu i w suplementacji dlatego, że inicjuje i kontroluje ponad 100 enzymów, które
mają wpływ na przebieg kluczowych reakcji biochemicznych.

Jest potrzebna do utrzymania prawidłowej równowagi hormonalnej i dlatego jest stosowana w suplementacji witaminowej, w
leczeniu:

zespołu napięcia przedmiesiączkowego
depresji,
trądziku.

Pirydoksyna zawarta w witaminie B6 jest potrzebna dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, bierze udział w produkcji
neuroprzekaźników takich jak serotonina, dopamina i noradrenalina.

Ma również wpływ na ciśnienie krwi, skurcze mięśni i pracę serca. Podnosi odporność organizmu, gdyż uczestniczy w tworzeniu
przeciwciał. Pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu energetycznego; funkcjonowaniu układu nerwowego; metabolizmu
homo-cysteiny, białka i glikogenu; utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych; produkcji czerwonych krwinek; funkcjonowaniu
układu odpornościowego; zmniejszeniu uczucia zmęczenia i znużenia; regulacji aktywności hormonalnej.

Cynk

Cynk to jeden z mikroelementów, bez których nasz organizm nie może prawidłowo funkcjonować. Nieodpowiednia dieta może
doprowadzić do niedoborów cynku w organizmie.

pobudza pracę trzustki i prostaty
dzięki niemu odczuwamy smaki i zapachy
Wzmacnia odporność organizmu i pomaga łagodzić objawy chorób autoimmunologicznych broni nas przed przeziębieniem,
grypą, zapaleniem spojówek, grzybicą i innymi infekcjami.
poprawia sprawność intelektualną, zapobiega demencji, wspomaga leczenie depresji i schizofrenii
wpływa korzystnie na płodność, reguluje miesiączkowanie
wspomaga leczenie cukrzycy i niedoczynności tarczycy.
łagodzi objawy osteoporozy,
wspiera leczenie hemoroidów, zapalenia jelit, choroby wrzodowej.
chroni komórki przed niszczącym działaniem wolnych rodników
przyśpiesza gojenie się ran, łagodzi podrażnienia skóry. Jest skuteczny w leczeniu trądziku młodzieńczego i różowatego,
poparzeń, wyprysków, łuszczycy
wzmacnia włosy i paznokcie

Dodatkowo pomaga w utrzymaniu prawidłowej równowagi kwasowo-zasadowej, metabolizmu węglowodanów, funkcji poznawczych,
prawidłowej syntezie DNA, płodności i funkcji rozrodczych. Przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników
odżywczych, kwasów tłuszczowych, witaminy A. Pomaga w prawidłowej syntezie białka, funkcjonowaniu układu odpornościowego,
utrzymaniu zdrowych kości, prawidłowego poziomu testosteronu, prawidłowego widzenia, błon śluzowych, zdrowej skóry, włosów,
paznokci. Bierze udział w procesie podziału komórek.

Witamina D3 nazywana witaminą słońca

Kąpiele słoneczne pomagają w produkcji tej witaminy, ale osoby powyżej 60 roku życia powinny ja suplementować przez cały rok.
Pozostałe grupy wiekowe powinny ją suplementować w zależności od zapotrzebowania, niemniej zaleca się jej przyjmowanie w okresie
jesieni, zimy i wiosny.

Powoduje wzrost wchłaniania wapnia i fosforu w układzie pokarmowym oraz wzrost resorpcji zwrotnej ( zwrotnego wchłaniania)
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wapnia w układzie moczowym.
Wpływa również na układ mięśniowy, aktywując w tkance mięśniowej liczne procesy metaboliczne.
Wzmacnia odporność organizmu. Witamina D3 zapobiega infekcjom układu oddechowego.
Wykazuje działanie przeciwzapalne.
Wpływa również na układ sercowo - naczyniowy: oddziałuje na naczynia krwionośne, metabolizm lipidów i ciśnienie tętnicze.
Witamina D3 działa przeciwkrzepliwie a więc zapobiega zakrzepom, zawałom i udarom niedokrwiennym
Ma swój udział również w utrzymaniu właściwej kondycji skóry.
Pozytywnie wpływa również na sen i reguluje jego długość

Dodatkowo pomaga w utrzymaniu zdrowych kości, zdrowych mięśni, prawidłowego poziomu wapnia we krwi, prawidłowym
wykorzystaniu wapnia i fosforu, pomaga w utrzymaniu zdrowych zębów, prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, bierze
udział w procesie podziału komórek.

Zawartość składników czynnych w dziennej porcji produktu 2 kapsułki

Magnez 174,0 mg – 46,4% RWS

Witamina B6 18,0 mg – 1285,7% RWS

Cynk 15,0 mg – 150,0% RWS

Witamina D3 50 µg - 1000% RWS

RWS – referencyjna wartość spożycia

Składniki:

forma chem. magnezu: diglicynian magnezu, jabłczan magnezu, węglan magnezu;

  wit. B6: chlorowodorek pirydoksyny;
  cynku: mleczan cynku
  wit. D3: cholekalcyferol

materiał kapsułki: HPMC z fikocjaniną ze spiruliny.

Zalecane spożycie:
1-2 kapsułki dziennie, popijać wodą. Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut
(zamiennik) zróżnicowanej diety oraz nie zastąpi zdrowego trybu życia.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Nie stosować u kobiet w ciąży oraz
karmiących .

Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu nienasłonecznionym,w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Podmiot odpowiedzialny:

NaturDay S.A.
41-500 Chorzów,
ul. Juliana Grządziela 24
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Gwarancja Jakości. Sprawdzona Marka - NaturDay

Produkty NaturDay to 100% naturalnych ekstraktów roślinnych bez jakichkolwiek wypełniaczy - to podstawowa wartość, jaką fitoterapia
postawiła sobie na drodze do budowania najlepszych produktów dla zdrowia Natur Day. Najwyższej jakości syropy naturalne i kapsułki
kompozycji ekstraktów roślinnych. Czystość farmaceutyczna. GMP. HACCP.
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