Informacje o produkcie
Utworzono 17-01-2019

Strong Bones 250 kapsułek wapń z magnezem

Cena : 113,00 zł

Cena promocyjna : 100,80 zł
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Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji
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Niespotykany zestaw z organicznym wapniem uzyskiwanym z muszli ostryg w naturalnym połączeniu z magnezem jest
tu przebojem.
Firmy farmaceutyczne często stosują wapń pozyskiwany z kości bydlęcych, które zawierają wbudowane związki ołowiu,
dlatego też nowoczesne firmy nutriceuticals odstępują od pozyskiwania wapnia z kości.
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Również syntetyczne preparaty o nieograniczonej postaci minerałów w niewielkim stopniu są wykorzystane przez
organizm
Najważniejszym warunkiem prawidłowego działania minerałów jest ich naturalna forma organiczna co oznacza
zachowanie odpowiednich proporcji mikroelementów wobec siebie Wapń z magnezem w stosunku 2: 1 będzie miał
pozytywne działanie na cały organizm i będzie się doskonale wchłaniał. Jego przyswajanie znacznie zwiększy obecność
naturalnej witaminy C
Strong Bones jest dla każdego.
Jednym z podstawowych czynników decydujących o mocnej strukturze szkieletu jest odpowiednia zawartość
składników mineralnych w organizmie.
Po zakończeniu wzrostu kości, wciąż możemy zrobić wiele, by je wzmocnić, gdyż mineralizacja (tj. „stopień wysycenia
kości składnikami mineralnymi”) może trwać nawet do ukończenia 30 r.ż. Po tym okresie nie powinniśmy zapomnieć
jednak o odpowiedniej podaży tych substancji, gdyż uczestniczą one również w wielu innych, ważnych procesach
fizjologicznych.
●

Wapń człowiek ważący około 70 kg zawiera około 1,2 kg wapnia. Prawie 99procent tego pierwiastka znajduję się w
kościach, reszta w mięśniach i we krwi. Odgrywa on ponadto ważną rolę we właściwym funkcjonowaniu mięśni,
układu nerwowego oraz w prawidłowej koagulacji krwi.

Wygenerowano w programie www.oscGold.com

Magnez Największe ilości magnezu występują w kościach (ok. 60%) oraz mięśniach (ok. 30%). Jest on także obecny
w przestrzeni międzykomórkowej oraz w samych komórkach. Jest niezbędny w utrzymaniu prawidłowej struktury
kości oraz zębów. Odgrywa istotną rolę we właściwym funkcjonowaniu układu nerwowego i mięśni. Stanowi
podstawowy czynnik niektórych procesów produkcji energii w organizmie. Bierze udział w syntezie białka, odgrywa
rolę w przebiegu prawidłowych procesów podziału komórek, a także odpowiada za utrzymanie równowagi
potasowo-sodowej w organizmie.
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Opakowanie zawiera: 250 kapsułek

Sposób użycia: 1-2 kapsułki dziennie lub według zaleceń.
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1 kapsułka zawiera:
Magnez 150.00 mg
Wapń 300.00 mg

Kup Strong Bones 250 kaps wapń i magnez
Opakowanie: 250 kapsułek
Dawkowanie: 1-2 kapsułki dziennie na noc

Dostępne opcje Strong Bones 250 kapsułek wapń z magnezem
» Koszt dostawy: od 11 zł.
» Czas dostawy: do 3 dni roboczych.

