
PowerMin

papildin

minerāļ
nepieciešami katram cilv

Nodrošinot regul

aktivizē
šūnu oksid

Pateicoties miner

antioksidanta īpašības. PowerMin ide

slodzēm, noguruma, paaugstin

C, E un D vitamīni ideāli kombin

iedarbību uz cilvēka organismu. Vitam

nodrošina minerāļsāļu transportu uz daž

piemīt antioksidantu īpašības.

Aktīvo komponentu darbība

Minerālsāļu komplekss (kalcijs, magnijs, n

• piedalās skeleta veidošan

• regulē minerālu vielmai

• sekmē šūnu reģenerā
• nodrošina nervu impulsu 

caurlaidību, samazina nervu sist

• stimulē sirds musku

• piedalās nukleīnskā

C vitamīns piedalās vairākā
asinsrades procesus, asinsvadu sieni

  

E vitamīns samazina asins rec

olbaltumvielu oksidēšanos, sekm

izraisītiem bojājumiem. 

  

D vitamīns regulē fosfora 

trakta un tā uzkrāšanos kaulos, ir nepieciešams skrimš

sintēzi muskuļu audos un ATF produkciju.

  

Sastāvs: sasmalcināts korallis 350 mg, C vitam

– 4,9 mkg, maltitols – 3 mg, dzelzs 

PowerMin 

pulveris – 10 paciņas pa 1,5 g 

Kods: 91634 

PowerMin - dabas izcelsmes proukts uz sasmalcin

papildināts ar C, D un E vitamīnu un ļoti patīkamu garšu. Powermin 

minerāļu spēks. Minerāļu sāļi ir veselīgas dzīves komponenti, kas 

nepieciešami katram cilvēkam. 

Nodrošinot regulējošu iedarbību uz uz organisma miner

aktivizē vairāku orgānu darbību un atjauno sārmaino vidi, trauc

ūnu oksidēšanos saistīto slimību attīstību. 

Pateicoties minerāļiem, vitamīniem C un E, ko satur PowerMins, tam piem

PowerMin ideāli spēcina un tonizē organismu, 

m, noguruma, paaugstinātas nervozitātes, iekaisuma procesiem. 

ni ideāli kombinējas ar sasmalcināta koraļļa miner

ka organismu. Vitamīni kvalitatīvi uzlabo kalcija un fosfora asimil

u transportu uz dažādiem orgāniem, uzlabo musku

īpašības. 

vo komponentu darbība: 

(kalcijs, magnijs, nātrijs, kālijs, fosfors, cinks u.c.):

s skeleta veidošanā un zobu mineralizācijā; 
lu vielmaiņu un organisma sārmaino līdzsvaru; 

ģenerāciju un dalīšanos; 

nodrošina nervu impulsu pārvadīšanas procesu, samazina š

bu, samazina nervu sistēmas uzbudināmību; 

 sirds muskuļa darbību; 

īnskābju, olbaltumvielu, tauku un ogļhidrātu metabolism

ākās oksidēšanās-reducēšanās reakcijās, kolagē
asinsrades procesus, asinsvadu sieniņas caurlaidību, nodrošina pretiekaisuma darb

samazina asins recēšanu, traucē trombu veidošanos asinsvados, lip

šanos, sekmē šūnu reģenerāciju un pasargā tā

 fosfora – kalcija vielmaiņu, paaugstina kalcija uzsūkšanos no gremošanas 

šanos kaulos, ir nepieciešams skrimšļu nobriešanai, stimul

u audos un ATF produkciju. 

ts korallis 350 mg, C vitamīns – 60 mg, E vitamīns 

3 mg, dzelzs – 1,7 mg. 

dabas izcelsmes proukts uz sasmalcināta koraļļa bāzes, 

īkamu garšu. Powermin – 

gas dzīves komponenti, kas 

bu uz uz organisma minerālu līdzsvaru, tie 

ārmaino vidi, traucējot ar 

n E, ko satur PowerMins, tam piemīt 
 organismu, īpaši pie lielām 

 

a minerāliem, pastiprinot to 

vi uzlabo kalcija un fosfora asimilāciju, 

niem, uzlabo muskuļu darbību un tiem 

lijs, fosfors, cinks u.c.): 

šanas procesu, samazina šūnu membrānas 

tu metabolismā. 

s, kolagēna izstrādē, normalizē 
bu, nodrošina pretiekaisuma darbību. 

 trombu veidošanos asinsvados, lipīdu un 

ā tās no brīvo radikāļu 

u, paaugstina kalcija uzsūkšanos no gremošanas 

u nobriešanai, stimulē olbaltumvielu 

īns – 10 mg, D3 vitamīns 


