
MagDyn
Synergetische formule van magnesium onder de vorm van glycerofosfaat uit het NutriDyn-gamma

Productbeschrijving

Optimale bio-energie bij drukke werkzaamheden Het jachtige leven van de 21ste eeuw houdt ons al te
vaak onder spanning. Het aminozuur dat overvloedig aanwezig is in de hersenen en onmisbaar is bij
geestelijke druk en inspanning is taurine. Het speelt een sleutelrol bij de stressgevoeligheid, helpt bij
innerlijke onrust en is zenuwsterkend. Taurine is ook goed voor de bloeddruk. Bij een verhoogde
energieproductie in de hersenen is magnesium onmisbaar. Het helpt hersenen en zenuwen
beschermen bij al te grote drukte en het bevordert de activering van de vitaminen van de B- groep, die
in hoge mate betrokken zijn bij spanningen en inspanningen. Een zakje gevuld met: magnesium met een aangename limoensmaak. 

Ingrediënten

INGREDIENTEN PER ZAKJE

Magnesium (-glycerofosfaat) 300 mg 80%*

Taurine 150 mg

Vit. B6 (pyridoxine HCl) 2 mg 143%*

Hulpstoffen: sinaasappelsappoeder, limoensappoeder, citroenzuur,

sinaasappelaroma, acesulfaam-K

*%ADH= Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (E.C.)

Verpakking

15 zakje(s)

Gebruik

(Aanbevolen Dagelijske Hoeveelheid) 1 zakje per dag of zoals aanbevolen Oplossen in water en goed mengen

Voorzorg

Niet gebruiken bij ernstige nierinsufficiëntie.
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De in deze publicatie verstrekte informatie is expliciet bestemd voor lezers, die zich uit oogpunt van hun beroep met gezondheid en voeding bezighouden. In het belang van de volksgezondheid is
deze publicatie niet bedoeld voor leken of consumenten. Uitgever en auteurs verklaren dat deze publicatie op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kunnen zij op geen
enkele wijze instaan voor de volledigheid van of eventueel fouten in de tekst van deze publicatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van
welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, gebaseerd op de inhoud van bedoelde publicatie.
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