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Fortimag, 60 tabletek
 

Cena: 11,50 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabletek

Postać tabletki

Producent FORTIS PHARMACEUTICALS SP. Z O.O. SP.
K.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis
Fortimag, to suplement diety o nowoczesnym połączeniu wysoko przyswajalnej formy magnezu, potasu oraz witaminy B6 w jednej
tabletce.

Magnez jest pierwiastkiem biorącym udział w wielu procesach zachodzących w organizmie. Pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu mięśni, w tym mięśnia sercowego, przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz pomaga
w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych. Pomaga również w utrzymaniu równowagi elektrolitowej oraz pomaga w
utrzymywaniu prawidłowego stanu kości i zębów.
Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi oraz przyczynia się do normalnego funkcjonowania mięśni i układu
nerwowego.
Witamina B6 uczestniczy w absorpcji magnezu z przewodu pokarmowego oraz przyczynia się do utrzymania prawidłowego
metabolizmu energetycznego.

Zastosowanie

Uzupełnienie deficytu magnezu, potasu i witaminy B6,
Wspomaganie prawidłowego funkcjonowania mięśni,
Redukcja zmęczenia,
Utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.

Zalecane spożycie
Zalecana dzienna dawka: 1-2 tabletki.

Skład
1 tabletka: bezwodny cytrynian magnezu 124 mg, węglan magnezu 117 mg, w przeliczeniu na jony magnezu 50 mg (13,35% RWS*),
chlorek potasu 286 mg, jony potasu 150 mg (7,5% RWS*), witamina B6 1 mg (71% RWS*)
2 tabletki: bezwodny cytrynian magnezu 248 mg, węglan magnezu 234 mg, w przeliczeniu na jony magnezu 100 mg (26,7% RWS*),
chlorek potasu 572 mg, jony potasu, 300 mg (15% RWS*), witamina B6 2 mg (142% RWS*)
*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia
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Przechowywanie
W miejscu niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i zdrowego trybu życia.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
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