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Magnez Potas Wapń Cytryniany 300 g
 

cena: 80,98 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 300 g

Postać proszek

Producent Dr. Jacob's

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Magnez Potas Wapń Cytryniany (Poprzednia nazwa produktu to pH balans proszek zasadowy) to wysoce skuteczny produkt, którego
składniki głęboko odkwaszają organizm na poziomie komórkowym i uzupełniają niedobory ważnych dla zdrowia pierwiastków
zasadowych (magnez, wapń, potas, cynk).

Cytryniany są łatwo przyswajalne i nie zmieniają pH jelit – działają dopiero na poziomie komórkowym. pH balans zawiera tylko śladowe
ilości sodu (jak w pokarmach naturalnych), który w dużych ilościach źle wpływa na środowisko jelit i podnosi ciśnienie.

Porcja dzienna pH balans zawiera tyle substancji działających zasadowo co 1,6 kg świeżych warzyw.

Produkt Magnez Potas Wapń Cytryniany uzupełniony jest:

cynkiem ważnym dla prawidłowego metabolizmu,
witaminą D potrzebną do przyswajania wapnia i fosforu oraz utrzymania poziomu wapnia we krwi.

Magnez Potas Wapń Cytryniany w proszku zawiera więcej cytrynianów niż pH balans w tabletkach. Jest też bardziej polecany dla osób
mających uczucie podobne do zgagi czy nadkwaśności w żołądku ze względu na specyficzną dietę.

Produkt polecany szczególnie sportowcom, intensywnie trenującym, osobom starszym, zestresowanym.

Składniki :
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– cytrynian potasu (potas) – odkwasza na poziomie komórkowym, wspomaga prawidłowe ciśnienie, wzmacnia mięśnie i nerwy,

– cytrynian magnezu (magnez) – odkwasza na poziomie komórkowym, wpływa na prawidłowe napięcie mięśni i bilans elektrolitowy
oraz prawidłowe przekaźnictwo nerwowe,

– cytrynian wapnia (wapń) – odkwasza na poziomie komórkowym, wzmacnia zęby i kości, wspomaga metabolizm i prawidłowe
funkcjonowanie enzymów trawiennych,

– cynk – wspomaga prawidłowy metabolizm kwasowy i metabolizm kwasów tłuszczowych oraz węglowodanów, wzmacnia odporność,
kości, włosy i paznokcie,

– witamina D – wzmacnia kości, zęby i mięśnie, wspomaga prawidłowe podziały komórkowe, wzmacnia odporność.

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia:
(dawkowanie za pomocą miarki załączonej w opakowaniu)

osoby w wieku 15-65 lat: 1–2 razy płaska miarka (ok. 4,5g);

osoby w wieku 5-15 i powyżej 65 lat: jedna miarka.

Proszek rozmieszać w 250 ml wody lub soku i pić do posiłku. Miarka w opakowaniu, napełniać do wysokości kreski na miarce.
Wstrząsnąć przed pierwszym otwarciem.

UWAGA: Pełna porcja dzienna produktu (2 miarki) nie powinna być spożywana przez osoby starsze, osoby z chorobami nerek, z
cukrzycą insulinooporną, z nadciśnieniem tętniczym, z zaburzeniami rytmu serca.

Nie stosować przy: niewydolności nerek, alkalozie, hiperkaliemii. Przy zaburzeniach poziomu potasu stosować tylko po konsultacji z
lekarzem. Stosowane w nadmiarze może mieć działanie przeczyszczające.

Skład:

cytrynian potasu, cytrynian wapnia, cytrynian magnezu (sól magnezowa kwasu cytrynowego), węglan magnezu, kwas krzemowy,
naturalny aromat cytrusowy, cytrynian cynku, witamina D3 (cholekalcyferol) pozyskiwana z wełny owczej.

Ważne informacje:
Produkt nie jest przeznaczony dla osób starszych, osób z chorobami nerek, z cukrzycą insulinooporną, z nadciśnieniem tętniczym, z
zaburzeniami rytmu serca.
Nie stosować przy alkalozie, niewydolności nerek, nadmiarze potasu.

Kategoria produktu:

Suplement diety
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