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Přípravek není určen k používání jako náhrada pestré stravy. Ucho-
vávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na 
různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.

(doplněk stravy) Doplněk stravy Mineraltabs obsahuje minerály a stopové prvky, 
které přispívají ke správnému fungování organismu. 

Vápník přispívá k normální srážlivosti krve, k činnosti svalů, je potřeb-
ný pro udržení normálního stavu zubů a kostí, pro růst kostí u dětí. 
Fosfor přispívá k energetickému metabolismu, k funkci buněčných 
membrán, k udržení normálního stavu kostí a zubů.
Hořčík přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání, k elektrolytické 
rovnováze, k činnosti nervové soustavy, svalů a psychiky. 
Křemík je jedním ze základních stavebních kamenů svalových tkání, 
jeho obsah v pojivových tkáních s věkem klesá. 
Železo kladně ovlivňuje tvorbu červených krvinek a hemoglobinu, 
podporuje přenos kyslíku v těle, pečuje o imunitu, bojuje s únavou. 
Zinek přispívá k plodnosti, pečuje o zrak, kosti, vlasy, pokožku, imu-
nitu, přispívá k udržení normální hladiny testosteronu. 
Mangan přispívá k energetickému metabolismu, k tvorbě pojivových 
tkání, k ochraně buněk před oxidativním stresem. 
Měď podporuje přenos železa v těle, přispívá k udržení normálního 
stavu pojivových tkání, k pigmentaci vlasů a pokožky. 
Selen přispívá k tvorbě spermií, k ochraně před oxidativním stresem, 
pečuje o vlasy, nehty, imunitní systém, štítnou žlázu. 
Chrom přispívá k normálnímu metabolismu makroživin a k udržení 
optimální hladiny glukózy v krvi. 
Vitamín C přispívá k tvorbě kolagenu, ke snížení míry únavy a vy-
čerpání, zvyšuje vstřebávání železa. 

Balení: 110 tablet
Doporučené dávkování: 1 tableta 2x denně
Návod k použití: ráno a v poledne, po jídle nebo po výkonu, zapít 
Obsah účinných látek ve 2 tabletách: vápník 260 mg, fosfor 200 mg, hořčík 
90 mg, vitamín C 60 mg, křemík 16 mg, železo 5 mg, zinek 4 mg, mangan  
0,8 mg, měď 0,5 mg, selen 20 μg, chrom 13 μg
Výrobek není určen dětem do 3 let.


