KOŚCI I/LUB STAWY

Suplement diety

w utrzymaniu zdrowych kości, prawidłowego stanu tkanek łącznych
oraz w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.

• Cynk, mangan i miedź występują w formie chelatów, czyli związków,
w których jedna cząsteczka minerału została przyłączona do dwóch
cząsteczek najprostszego aminokwasu – glicyny.

• Witamina K2 jest w formie menachinonu

DOSTĘPNE
OPAKOWANIA:

SOLGAR®

pochodzącego z soi.

• Zalecana porcja dzienna – 3 tabletki.

BADANIA/OŚWIADCZENIA:

120 TABLETEK

%RWS*

Wapń (jabłczan wapnia, cytrynian wapnia,
diglicynian wapnia)

750 mg

94

Magnez (jabłczan magnezu, tlenek magnezu,
diglicynian magnezu, cytrynian magnezu)

375 mg

100

4 mg

• Prawidłowy stan tkanek łącznych.
• Prawidłowe funkcjonowanie mięśni oraz

Mangan (diglicynian manganu)

1,5 mg

75

• Prawidłowa synteza białka.

Osoby dorosłe 3 tabletki
dziennie, najlepiej
w trakcie posiłku lub
według wskazań lekarza.

• Prawidłowe wchłanianie/

• Prawidłowy metabolizm
energetyczny.

wykorzystanie wapnia i fosforu
i utrzymanie prawidłowego
poziomu wapnia we krwi.

• Równowaga kwasowo-zasadowa
i elektrolitowa.

PRODUKT
BEZGLUTENOWY.

• Ochrona komórek przed stresem
oksydacyjnym.

• Zmniejszenie uczucia zmęczenia
i znużenia.

NIE ZAWIERA:

• Prawidłowe krzepnięcie krwi.

DLA KOGO:

0 D

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (3 tabletki) zawiera:

1,5 mg

układu odpornościowego i nerwowego.

PSZENICY PRODUKTÓW
MLECZNYCH

• Bor w organizmie jest potrzebny do m.in.: wzrostu i utrzymania zdrowych

Bor (boran sodu)

SPOSÓB UŻYCIA:

W 0 L N E

BADANIA NAUKOWE:

Składniki:

Cynk (diglicynian cynku)

• Zdrowe kości1, włosy, skóra i paznokcie.

P28

ULTIMATE BONE SUPPORT

• Dla osób poszukujących wsparcia swoich
kości, mięśni oraz tkanek łącznych.

Witamina K2 (menachinon-7) zawiera soję
Miedź (diglicynian miedzi)
Witamina D (cholekalcyferol, 1000 IU)

38

kości; wykorzystywania przez organizm estrogenu, testosteronu
i witaminy D; zwiększenia wchłaniania magnezu i wzrostu poziomu
enzymów przeciwutleniających takich jak dysmutaza ponadtlenkowa
i peroksydaza glutationowa1.

OŚWIADCZENIA ZDROWOTNE:
• Cynk, magnez, mangan, wapń, witamina D i witamina K pomagają
w utrzymaniu zdrowych kości.

• Cynk, miedź i witamina D pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu

49 µg

65

0,375 mg

38

19 µg

375

Substancja wypełniająca: celuloza, fosforany wapnia, kwas cytrynowy;
substancje przeciwzbrylające: (roślinne) kwasy tłuszczowe, sole magnezowe
(roślinnych) kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza, glicerol (roślinny).
*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia
Ostrzeżenie: Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające leki lub
chore powinny przed zażyciem skonsultować się z lekarzem. Przechowywać
w temperaturze pokojowej, w miejscu suchym, ciemnym, w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie jest
substytutem zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia
są ważne.

układu odpornościowego.

• Cynk, mangan i miedź pomagają w ochronie komórek przed stresem
oksydacyjnym.

• Cynk i magnez pomagają w prawidłowej syntezie białka.
• Cynk pomaga zachować zdrową skórę, włosy i paznokcie.
• Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowej równowagi kwasowo-zasadowej
i elektrolitowej.

• Magnez, mangan, miedź i wapń przyczyniają się do utrzymania
prawidłowego metabolizmu energetycznego.

• Magnez, wapń i witamina D pomagają w utrzymaniu zdrowych zębów
i w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.

• Magnez i miedź pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu
nerwowego.

• Magnez przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
• Mangan pomaga w prawidłowym tworzeniu tkanek łącznych.
• Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu tkanek łącznych.
• Wapń i witamina K przyczyniają się do prawidłowego krzepnięcia krwi.
• Witamina D pomaga w prawidłowym wchłanianiu/wykorzystaniu wapnia
i fosforu i w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi.

• Dla osób aktywnych fizycznie.
CUKRÓW,
DROŻDŻY
SOLI, SKROBI

oraz sztucznych substancji
przedłużających trwałość, substancji
słodzących, aromatów, barwników.

POWIĄZANE SUPLEMENTY DIETY:
• Naturalna witamina K2 100 µg
• Wapń Magnez Bor
• Pokrzywa ekstrakt z liści
• Wapń i Magnez w postaci cytrynianu
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SUPLEMENT DIETY, Dystrybutor: Solgar Polska Sp. z o. o.
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CHARAKTERYSTYKA:

• Produkt zawiera zestaw witamin i minerałów, które pomagają m.in.

