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El triptòfan, magnesi i vitamina B6 Naturlider són els tres ingredients que actuen de forma sinèrgica com a
suport en èpoques en què ens sentim superats per les nostres tasques diàries, en pics d'estrès, quan ens
sentim cansats, decaiguts, apàtics, èpoques d'exàmens així com en dietes d'aprimament, ja que redueix
el desig de picar entre hores.

DESCRIPCIÓ

Què és i per a què serveix Triptòfan magnesi vitamina B6 Naturlider?

El Triptòfan Naturlider conté a més a més en la seva composició: magnesi i vitamina B6:

El Triptòfan és un aminoàcid essencial que s'obté d'aliments com la llet, ous, fruits secs... però en certes
situacions necessitem una aportació extra (cansament, decaïment, apatia, manca de concentració, etc.). 

El magnesi, i la vitamina B6, ajuden a disminuir el cansament i la fatiga i contribueixen al funcionament
normal del sistema nerviós, a la funció psicològica normal i al metabolisme energètic normal.

La vitamina B6 a més ajuda a regular l'activitat hormonal i contribueix al metabolisme normal de les
proteïnes i del glucogen, així com a la formació dels glòbuls vermells.

Quines són les propietats del triptòfan magnesi vitamina B6 Naturlider?

El Triptòfan és un aminoàcid essencial que s'obté d'aliments com la llet, els ous, els fruits secs...
però en certes situacions necessitem una aportació extra (cansament, decaïment, apatia, manca de
concentració, etc.).
El  magnesi,  i  la  vitamina  B6,  ajuden  a  disminuir  el  cansament  i  la  fatiga  i  contribueixen  al
funcionament normal del sistema nerviós, a la funció psicològica normal i al metabolisme energètic
normal.
La vitamina B6, a més, ajuda a regular l'activitat hormonal i contribueix al metabolisme normal de
les proteïnes i del glucogen, així com a la formació dels glòbuls vermells.

Els tres ingredients actuen de forma sinèrgica com a suport en èpoques en què ens sentim superats per
les  nostres  tasques diàries,  en pics  d'estrès,  quan ens sentim cansats,  decaiguts,  apàtics,  èpoques
d'exàmens així com en dietes d'aprimament, ja que redueix el desig de picar entre hores.
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Quina és la dosi diària recomanada?

Un comprimit amb el dinar i un comprimit al sopar durant tres mesos ia continuació un mes de descans.

Quins són els ingredients de Triptòfan magnesi vitamina B6 Naturlider?

Citrat de magnesi (15,43% de magnesi) 250 mg, agent de càrrega (cel·lulosa microcristal·lina), L-triptòfan
150 mg, antiaglomerants (estearat de magnesi i diòxid de silici) i vitamina B6 (clorhidrat de piridoxina)
0,43 .
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