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BluMag Cardio jedyny, 30 kapsułek miękkich
 

Cena: 11,87 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kapsułek miękkich

Postać kapsułki miękkie

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis
BluMag Cardio jedyny, suplement diety dla osób dorosłych, łączący kwasy omega-3, magnezu i witaminy B6 w ilości 100 % zalecanego
dziennego spożycia. Kwasy EPA i DHA wspomagają prawidłowe funkcjonowanie serca (korzystne działanie występuje w przypadku
spożywania 250 mg EPA i DHA dziennie), są składnikami błon komórkowych. Magnez wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w
tym mięśnia sercowego i układu nerwowego. Odgrywa ważną rolę w przewodnictwie nerwowym i w procesie skurczu mięśni. Witamina
B6 wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Wspomaga prawidłową pracę układu odpornościowego. Odgrywa ważną
rolę w funkcjonowaniu układu krwiotwórczego poprzez uczestniczenie w tworzeniu krwinek czerwonych.

Zastosowanie

Suplementacja diety w magnez i witaminę B6 oraz wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3: EPA i DHA.
Stany: przemęczenia, osłabienia, napięcia nerwowego, zwiększonej podatności na stres, zwiększonego wysiłku fizycznego.

Zalecane spożycie
Dziennie: 1 kapsułka w trakcie posiłku.

Skład
1 kapsułka zawiera: 375 mg magnezu (100%)*, 1,4 mg (100%)* witaminy B6, 460 mg oleju rybiego (w tym min. 253 mg kwasów omega-3
EPA i DHA).
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Przechowywanie
W sposób niedostępny dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zaleca się konsultację z lekarzem w przypadku stosowania produktu przez osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe, osoby
chore na hemofilię oraz z zaburzeniami czynności serca i nerek.
Czerwień koszenilowa może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.
Nie stosować przy niewydolności nerek.
Nie stosować przy nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.
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Dodatkowe informacje

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji produktu.
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