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SOLGAR Amino 75 kaps. 30 kaps.
 

Cena: 74,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Producent SOLGAR VITAMIN AND HERB

Opis produktu
 

O produkcie
Aminokwasy są cząsteczkami budującymi białka, a z białek zbudowane są najważniejsze składniki
tkanek organizmu ludzkiego. Białka biorą udział w setkach tysięcy reakcji w naszym organizmie. Od
ich obecności zależy poprawna praca wszystkich narządów i układu naszego organizmu.
Aminokwasy, z których nasz organizm buduje wszystkie potrzebne mu białka dzielimy na: egzogenne
(niezbędne), które musimy dostarczać ( z pożywieniem), gdyż organizm nie potrafi ich samodzielnie
wytworzyć.
Endogenne (nie niezbędne) warto zadbać o ich obecność w diecie, ale w razie potrzeby organizm
samodzielnie może je wytworzyć.
Preparat Solgara zawiera zestaw aminokwasów egzogennych. Wszystkie aminokwasy w preparacie
Solgara oferowane są w postaci wolnej (bez wiązań peptydowych). Taka postać oznacza, że
wchłaniane są do krwiobiegu bardzo szybko i najskuteczniej, a cały ten proces odbywa się bez
konieczności trawienia.

Skład:
Jedna kapsułka zawiera:

Składniki aktywne:
L-Histydyna.........................................................................75 mg
L-Izoleucyna........................................................................75 mg
L-Leucyna............................................................................75 mg
L-Lizyna (jako HCL L-lizyny)...................................................75 mg
L-Metionina...………………………………………………………………………..75 mg
L-Fenyloalanina………………………………………………………………….....75 mg
L-Treonina………………………………………………………………………..…...75 mg
L-Walina………………………………………………………………………….……..75 mg
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 Naturalne substancje pomocnicze:
Otoczka kapsułki (hydroksypropylometyloceluloza)
Substancje Wypełniające: celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza
Substancja Przeciwzbrylająca: roślinny stearynian magnezu

SPOSÓB UŻYCIA:

Dawkowanie: 1 kapsułka dziennie
Opakowanie: 30 kapsułek
Zapewnia kurację: 30 dni

Najlepiej zażywać między posiłkami popijając szklanką płynu lub stosować według wskazań lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej
do spożycia porcji w ciągu dnia. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Uwaga dla chorych na fenyloketonurię:
produkt zawiera L-Fenyloalaninę.

Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające leki lub chore, powinny przed zażyciem preparatu skonsultować się z lekarzem.

ZASTOSOWANIE:
Dbałość o dostarczenie pełnego składu aminokwasów okazała się pomocna w leczeniu następujących schorzeń:

-łagodne zapalenie mózgu,
-artretyzm,
-bóle głowy,
-choroby układu krążenia,
-cukrzyca,
-depresje,
-epilepsje,
-hiperaktywność,
-hipoglikemia,
-infekcje drożdżakami,
-nadwrażliwość chemiczna i pokarmowa,
-niepokój,
-nowotwory,
-przewlekłe bóle,
-zaburzenia behawioralne,
-zaburzenia łaknienia,
-zaburzenia układu immunologicznego,
-zaburzenia w uczeniu się.

INFORMACJA ALERGICZNA:
Produkt nie zawiera:
cukru, soli, skrobi, kukurydzy, drożdży, pszenicy, soi, glutenu, produktów mlecznych i jest produkowany bez użycia sztucznych substancji
konserwujących, zapachowych lub barwiących. Odpowiedni dla wegan.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

