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Tonik od serca suplement diety 750ml
 

Cena: 46,86 PLN

Opis słownikowy

Forma podania Płyn

Gramatura ml

Pojemność 750

Producent Bodymax

Płeć unisex

Rodzaj witaminy i minerały

Opis produktu
 

Zdrowe serce, niezawodna pamięć i naturalna odporność - trzy niezwykle ważne elementy, dzięki którym możesz w pełni cieszyć się
życiem! Aby utrzymać zdrowie, witalność i dobrą kondycję, warto zadbać o wzmocnienie organizmu od środka. Dla prawidłowego
funkcjonowania organizmu kluczowa jest zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia. Bodymax Tonik od Serca to suplement diety,
który wesprze Cię w dbaniu o zdrowie.

Głóg przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego, a miłorząb japoński, zwany także Ginkgo Biloba,
wspiera krążenie obwodowe. Dodatkowo, kwas foliowy pomaga w prawidłowej produkcji krwi, a żelazo wpływa na prawidłowy transport
tlenu w organizmie oraz produkcję czerwonych krwinek i hemoglobiny.

Miłorząb japoński pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych oraz zdolności zapamiętywania wraz z upływem lat.
Ponadto magnez, niacyna, wit. B6 i B12 wpływają na redukcję zmęczenia, wspierają utrzymanie prawidłowych funkcji psychologicznych i
układu nerwowego.

Cynk ma szereg właściwości, które pozytywnie wpływają na organizm. Zalicza się do nich wsparcie prawidłowego działania układu
immunologicznego oraz ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym. Pyszny wiśniowy smak powstał dzięki dodatkowi naturalnego
aromatu, bez zawartości cukrów.

Obecny w preparacie chrom wpływa na utrzymanie prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych oraz wspomaga
utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy we krwi.

Składniki: woda, substancja wypełniająca (sorbitol), sole magnezowe kwasu cytrynowego, kwasy (kwas cytrynowy, kwas mlekowy, kwas
jabłkowy), ekstrakt z kwiatostanu głogu (Crataegus laevigata (Poir.) DC, Crataegus monogyna Jacq.) standaryzowany na zaw. 1,4%
flawonoidów, substancje konserwujące (sorbinian potasu, benzoesan sodu), naturalny aromat (wiśniowy), ekstrakt z liści miłorzębu
japońskiego (Ginkgo biloba L.), glukonian cynku, amid kwasu nikotynowego, barwnik (karmel amoniakalno-siarczynowy), cytrynian żelaza
(II), deksapantenol, substancja słodząca (sukraloza), chlorowodorek pirydoksyny, cyjanokobalamina, chlorowodorek tiaminy, chlorek
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chromu (III), kwas pteroilomonoglutaminowy.

Właściwości składników:
STANDARYZOWANY EKSTRAKT Z KWIATÓW GŁOGU

• przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego
• poprawia ukrwienie i odżywienie organizmu
• zwiększa dopływ tlenu
• obniża napięcie nerwowe

MIŁORZĄB JAPONSKI (GINKGO BILOBA)

• wspiera krążenie obwodowe
• pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych oraz zdolności zapamiętywania wraz z upływem lat

WITAMINY I MINERAŁY

• kwas foliowy pomaga w prawidłowej produkcji krwi
• żelazo wpływa na prawidłowy transport tlenu oraz produkcję krwinek
• cynk wspiera układ immunologiczny i chroni komórki przed stresem oksydacyjnym
• chrom pomaga utrzymać prawidłowy poziom glukozy we krwi

Przeznaczenie:
POTRÓJNE DZIAŁANIE:

• OCHRONA SERCA
• WSPARCIE MÓZGU
• ODPORNOŚĆ

Sposób użycia:
Zalecana dzienna porcja: Dorośli powyżej 18. roku życia - 50 ml na dobę. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.
Opakowanie zawiera miarkę umożliwiająca odmierzenie właściwiej porcji.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

Preparat nie powinien być stosowany przez osoby poniżej 18. roku życia, kobiety w ciąży i karmiące piersią. Preparat nie powinien być
stosowany przez osoby przyjmujące środki przeciwzakrzepowe i zmniejszające agregację płytek krwi (np. warfaryna, acenokumarol,
kwas acetylosalicylowy) oraz inne niesteroidowe leki przeciwzapalne i leki moczopędne. Preparaty zawierające Ginkgo biloba należy
odstawić na 3-4 dni przed planowanym zabiegiem. Przyjmowanie przez chorych na epilepsję preparatów z Ginkgo biloba może obniżać
skuteczność leków przeciwpadaczkowych.
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