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ALLNUTRITION ZMAX 90 kapsułek
 

Cena: 23,11 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 90 kapsułek

Postać kapsułki

Producent/
Dystrybutor

SFD S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 48 h

Opis produktu
 

ALLNUTRITION ZMAX uzupełnia codzienną dietę w magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, dzięki czemu dba o
prawidłowe skurcze mięśni, w tym także mięśnia sercowego, zapewniając prawidłowy rytm serca. Ponadto pomaga w prawidłowej
syntezie białka, zaś dodatek witaminy B6 pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu aminokwasu - homocysteiny i glikogenu.
Magnez jest ważnym makroelementem, ponieważ pomaga w utrzymaniu zdrowych kości, zębów oraz w utrzymaniu równowagi
elektrolitowej. Cytrynian magnezu to jedna z najlepiej przyswajalnych form magnezu przez organizm. Dawkę i formę tego cennego
składnika w postaci suplementu diety możemy znaleźć w ALLNUTRITION ZMAX. Cytrynian magnezu to związek, który łączy węglan
magnezu z kwasem cytrynowym. Połączenie tych dwóch związków sprawia, że znajduje się on w czołówce najlepiej przyswajalnych
form tego pierwiastka. Jego główna zaleta to fakt, że jest łatwo przyswajalny nawet przez osoby, które mają problem z wydzielaniem
kwasu żołądkowego. Dodatek Wit. B6 zwiększa wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego o 20–40%, ułatwiając transport do
komórek organizmu i utrzymując jego wewnątrzkomórkowe zapasy na optymalnym poziomie (ma działanie przeciwskurczowe).
Mleczan cynku jest jedną z najbardziej efektywnych form, jeśli chodzi o stopień przyswajalności cynku. Cynk to pierwiastek zaliczany do
niezbędnych mikroelementów, które muszą być dostarczane w pożywieniu. Uczestniczy w wielu przemianach i procesach
biochemicznych w organizmie człowieka. Jest niezbędnym minerałem i ma swój udział w większości procesów metabolicznych w
organizmie. Odgrywa bardzo ważną rolę w utrzymaniu równowagi kwasowo - zasadowej. Zapewnia prawidłową czynność prostaty oraz
narządów rozrodczych. Pomaga utrzymać prawidłowy wzrok i system immunologiczny, a także wspomaga ochronę komórek przed
stresem oksydacyjnym. Dawkę i formę tego cennego składnika w postaci suplementu diety możemy znaleźć w ALLNUTRITION ZMAX.
ZMA REGENERUJE W TRAKCIE SNU ZMA ŁAGODZI PROBLEMY ZE SPANIEM ZMA POWODUJE WZROST MASY MIĘŚNIOWEJ I SIŁY
ZMAX ZAWIERA MLECZAN CYNKU NAJLEPIEJ PRZYSWAJALNĄ FORMĘ CYNKU ZMAX ZAWIERA CYTRYNIAN MAGNEZU JEST TO
NAJLEPSZA FORMA PRZYSWAJANA PRZEZ ORGANIZM 
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