
http://www.remediu.ro

Pentamag cu 5 saruri de magneziu
si vit b6 30 cps ZENYTH

Formulă  avansată  cu  5  săruri
de  magneziu  și  vitamina  B6,
pentru  energie  și  sănătatea
inimii.

 

Produsul PentaMag este o formulă avansată de magneziu, care asociază 5 săruri de magneziu cu
vitamina B6. PentaMag este mai mult decât un supliment obișnuit cu magneziu. PentaMang este un
produs cu acțiune pe susținerea energiei de la nivel mitocondrial. S-a demonstrat că magneziul
contribuie la producția de energie prin activarea ATP (adenozin trifosfat). Magneziul și vitamina B6
contribuie la funcționarea normală a sistemului  nervos,  la metabolismul energetic normal și  la
reducerea oboselii și extenuării.

Studiile  comparative  au  concluzionat  ca  biodisponibilitatea  formelor  chelatate  de
magneziu și a sărurilor organice este mai mare decât a sărurile anorganice de magneziu.

Ingrediente:
Succinat de magneziu – 355 mg; Malat de magneziu – 175 mg; Bisglicinat de magneziu – 150
mg; Citrat de potasiu – 140 mg; Fumarat de carnitină – 100 mg; Taurat de magneziu – 100 mg;
Citrat de magneziu – 100 mg; Piruvat de calciu – 75 mg; Clorhidrat de piridoxină (vitamina
B6) – 5 mg; Capsulă: gelatină.

 

Indicații:
Susținerea producției de energie la nivel celular (ciclul Krebs).
Sănătatea inimii, îmbunătățirea funcției cardiace.
Menținerea tensiunii arteriale în limite normale.
Memorie și concentrare.
Funcționarea normală a sistemului nervos.
Menținerea sănătății psihice.

http://www.remediu.ro


Reducerea oboselii și extenuării, relaxare și somn de calitate.
Managementul stresului și a efectelor negative ale acestuia.
Menținerea metabolismului energetic normal.
Susținerea imunității.

 

Formă de prezentare: Flacon cu 30 capsule.

 

PENTAMAG aduce un aport de:
120 mg magneziu ionic pe capsulă, reprezentând 32% din doza zilnică recomandată.
5 mg vitamina B6 pe capsulă, reprezentând 357% din doza zilnică recomandată.
50 mg potasiu pe capsulă, reprezentând 2,5% din doza zilnică recomandată.

Mod de administrare:
2-3 capsule pe zi, de preferință între mese, cu o cantitate suficientă de lichid.

Atenționări:
Nerecomandat persoanelor cu alergie la ingredientele folosite și persoanelor cu insuficiență
renală.

Femeile însărcinate sau care alăptează, persoanele cu probleme acute de sănătate
vor consulta specialistul înainte de utilizare.


