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Olimp Chela-MZB Sport
Formula 60 kaps.
Cena

40,00 zł

Dostępność

dostępny

Numer katalogowy

5901330004209

Kod EAN

5901330004209

Opis produktu
Olimp Chela-MZB Sport Formula to kombinacja chelatu magnezu z chelatem cynku oraz witaminy B6 - określana
często nazwą ZMA. Produkt wspiera regenerację mięśni, odpręża, poprawia jakość snu, reguluje poziom hormonów i wpływa
na cały szereg procesów związanych z funkcjonowaniem organizmu.
Magnez wspiera ogólne funkcje układu nerwowego, redukuje uczucie zmęczenie, pomaga utrzymać równowagę elektrolitową,
wspiera funkcjonowanie mięśni, utrzymanie zdrowia kości i zębów, reguluje metabolizm energetyczny, wspiera przyswajanie
białek.
Cynk przyczynia się do utrzymania właściwego stężenie endogennego testosteronu we krwi, warunkuje także aktywność i
wytwarzanie innych hormonów anabolicznych. Cynk jest też bardzo ważny w kwestii funkcjonowania układu odpornościowego,
syntezie białek, metabolizmie pozostałych makroskładników, utrzymaniu właściwej gospodarki kwasowo-zasadowej, pełni
funkcje antyoksydacyjne, wspiera zdrowie kości, skóry, włosów, paznokci i narządu wzroku.
Oba minerały w produkcie Chela-MZB Sport Formula występują w formie chelatów aminokwasowych Albion, które wykazują
blisko 10-krotnie większą biodostępność od tradycyjnych, nieorganicznych minerałów, które najczęściej są stosowane w
innych suplementach. Są nieporównywalnie lepiej przyswajalne od form nieorganicznych magnezu i cynku, a dodatkowo są
całkowicie hiperalergiczne. Chelatowane minerały są cząsteczkami obojętnymi, które wykazują odporność na inne składniki o
przeciwnym ładunku elektrycznym, a niewielka ich masa cząsteczkowa sprawia, że bez problemu przedostają się poprzez
ścianki jelit. Są stabilne bez względu od panującego w danej chwili pH. Same pierwiastki z form chelatowanych są pobierane
zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem organizmu, a ich nadmiar wraz z nieaktywnym chelatem w bezpieczny sposób jest
wydalany z organizmu, więc nie ma mowy o toksyczności przy przyjmowaniu zbyt dużych ilości minerałów (w formie
chelatów).
Suplement Chela-MZB został uzupełniony o witaminę B6 między innymi w celu lepszej regulacji aktywności hormonalnej.
Składniki aktywne w: 1 kaps. / 2 kaps.
magnez (z chelatu aminokwasowego Albion) - 250 mg (66%*) / 500 mg (133%*)
cynk (z chelatu aminokwasowego Albion) - 15 mg (150%*) / 30 mg (300%*)
witmina B6 - 4 mg (285%*) / 8 mg (570%*)
*-%dziennego zapotrzebowania
Zalecane dawkowanie: Jedna porcja (1-2 kapsułki) dziennie, na około 30 minut przed snem.
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