MAGNEZ GOLD CARDIO
suplement diety
50 tabletek powlekanych
Magnez Gold Cardio – jest to suplement diety zawierający 150 mg potasu, 35 mg magnezu w postaci
cytrynianu magnezu oraz 60 mg głogu w jednej tabletce. Zawarta w preparacie witamina B6 ułatwia
wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego. Wyciąg z głogu pozytywnie wpływa na pracę układu
krążenia.
Magnez oraz witamina B6 wspomagają prawidłowy metabolizm energetyczny oraz funkcjonowanie układu
nerwowego. Przyczyniają się do zmniejszenia uczucia przemęczenia i ogólnego znużenia organizmu.
Wspierają pracę układu mięśniowego oraz odpornościowego.
Potas wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego oraz mięśniowego.
Wyciąg z głogu ma pozytywny wpływ na wydajność układu krążenia, pracę serca. Pomaga regulować ciśnienie
krwi.
Składniki: substancja wypełniająca – celuloza, chlorek potasu, sole magnezowe kwasu cytrynowego (magnez),
substancje przeciwzbrylające – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu, chlorowodorek
pirydoksyny (witamina B6), substancja glazurująca – hydroksypropylometyloceluloza, substancja wypełniająca
– polidekstroza, barwnik – dwutlenek tytanu, substancja glazurująca – glikol polietylenowy, substancja
przeciwzbrylająca – talk.
Składniki

1 tabletka

%RWS*

2 tabletki

%RWS*

Potas

150 mg

7,5%

300 mg

15%

Magnez

35 mg

9,5%

70 mg

19%

Wyciąg z głogu

60 mg

-

120 mg

-

Witamina B6

0,7 mg

50%

1,4 mg

100%

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia
Przeznaczenie: preparat przeznaczony jest dla osób dorosłych.
Zalecane spożycie: dorośli 1 tabletka 2 razy dziennie.
Korzystny efekt można zaobserwować już w przypadku codziennego spożywania 1 tabletki Magnez Gold
Cardio.
Ostrzeżenia: nie należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Nie stosować w przypadku
nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zalecany jest
zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
Przechowywanie: należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej w sposób
niedostępny dla małych dzieci.
Masa netto: 45g (50 tabletek po 900 mg)
Opakowanie zawiera 5 blistrów po 10 tabletek.
Producent:
ALG Pharma Poland Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Kasprzaka 29/31
01-234 Warszawa
www.algpharma.pl

