
MANGAWIN 
Schválená zdravotní tvrzení dle platných nařízení EU: 
 

Draslík Přispívá k normální činnosti nervové soustavy 
Přispívá k normální činnosti svalů 
Přispívá k udržení normálního tlaku krve 

Fosfor Je potřebný pro zdravý růst a vývoj kostí u dětí 
Přispívá k normálnímu energetickému metabolismu 
Přispívá k normální funkci buněčných membrán 
Přispívá k udržení normálního stavu kostí 
Přispívá k udržení normálního stavu zubů 

Hořčík Přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání 
Přispívá k elektrolytické rovnováze 
Přispívá k normálnímu energetickému metabolismu 
Přispívá k normální činnosti nervové soustavy 
Přispívá k normální činnosti svalů 
Přispívá k normální syntéze bílkovin 
Přispívá k normální psychické činnosti 
Přispívá k udržení normálního stavu kostí 
Hořčík přispívá k udržení normálního stavu zubů 
Podílí se na procesu dělení buněk                                                                           
Zdravý spánek - stres                                                                                             
Normální funkce prostaty 

Koenzym Q10   

Mangan Přispívá k normálnímu energetickému metabolismu 
Přispívá k udržení normálního stavu kostí 
Přispívá k normální tvorbě pojivových tkání 
Přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem 

Piperin (Pepř černý extrakt) Antioxidant                                                                                                                  
Normální trávení - tělesná hmotnost                                                       
Pohlavní systém u žen, oběh v jemných krevních cévách a 
kapilárách            
Zdraví jater, oběh v jemných krevních cévách a kapilárách                           
Normální činnost nervové soustavy                                                                
Normální funkce dýchacího systému                                                                     
Normální stav pokožky, oběh v jemných krevních cévách a 
kapilárách        
Povzbuzení                                                                                                            
Normální činnost cévní soustavy    

Rozchodnice růžová  Fyzický výkon a kondice 
Antioxidant   
Kognitivní a duševní výkonnost  
Krevní oběh   
Normální trávení              
Adaptogen - nervový systém 
Únava - stres  
Srdce a cévní systém - okysličení 



Vitamín B1 (thiamin) Přispívá k normálnímu energetickému metabolismu 
Přispívá k normální činnosti nervové soustavy 
Přispívá k normální psychické činnosti 
Přispívá k normální činnosti srdce 

Vitamín B2 (riboflavin) Přispívá k normálnímu energetickému metabolismu 
Přispívá k normální činnosti nervové soustavy 
Přispívá k udržení normálního stavu sliznic 
Přispívá k udržení normálních červených krvinek 
Přispívá k udržení normálního stavu pokožky 
Přispívá k udržení normálního stavu zraku 
Přispívá k normálnímu metabolismu železa 
Přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem 
Přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání 

Vitamín B3 (niacin) Přispívá k normálnímu energetickému metabolismu 
Přispívá k normální činnosti nervové soustavy 
Přispívá k normální psychické činnosti 
Přispívá k udržení normálního stavu sliznic 
Přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání 

Vitamin B6 (pyridoxin) Přispívá k normální syntéze cysteinu 
Přispívá k normálnímu energetickému metabolismu 
Přispívá k normální činnosti nervové soustavy 
Přispívá k normálnímu metabolismu homocysteinu 
Přispívá k normálnímu metabolismu bílkovin a glykogenu 
Přispívá k normální psychické činnosti 
Přispívá k normální tvorbě červených krvinek 
Přispívá k normální funkci imunitního systému 
Přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání 
Přispívá k regulaci hormonální aktivity 

 


