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SOLGAR Sole mineralne 100% aminokw90 tabl.
 

Cena: 88,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 90 tabl.

Producent SOLGAR POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

O produkcie
Preparat zawiera szeroki zestaw minerałów gwarantujący ich kompleksowe uzupełnianie w
organizmie. Każdy jon minerału w preparacie połączony jest cząsteczkami białka – aminokwasami.
Takie wiązanie minerałów z aminokwasami nazywamy chelatem aminokwasowym (uchwyceniem
aminokwasowym*).
Preparat Solgara zawiera jony kompleksu soli mineralnych całkowicie schelatowane aminokwasowo.

Chelaty aminokwasowe minerałów Solgara charakteryzują się:
a) wystarczająco małą masą cząsteczkową, aby umożliwić łatwe przenikanie przez ściany jelit
b) stabilnością pH tych wyjątkowych cząstek minerałów. Stabilność jest zachowana we
wszystkich zakresach pH występujących w procesie trawienia. Zapewnia to maksymalną
obecność chelatu minerału w nienaruszonej postaci w ramach naturalnego procesu
wchłaniania.
c) Neutralnością - neutralność aminokwasowo schelatowanych minerałów jest bardzo ważna,
gdyż związki minerałów z ładunkami elektrycznymi mogą wchodzić w reakcje z innymi
składnikami diety przeciwnie naładowanymi oraz tworzyć substancje nieprzyswajalne. Jak
również dezaktywować inne ważne substancje takie jak witaminy E, C, witaminy z grupy B, a
także leki.
*Podczas procesu trawienia organizm samodzielnie chelatuje część minerałów z pożywienia.
Mienerały schelatowane przez organizm z aminokwasami są 100% wchłaniane.

SKŁAD:
Trzy (3) tabletki zawierają:
Wapń(diglicynian†, węglan) 500 mg
Magnez (diglicynian†, tlenek) 250 mg
Potas (chlorek potasu) 99 mg
Żelazo (diglicynian† żelaza) 10 mg
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 Cynk (diglicynian†) 10 mg
Mangan (diglicynian†) 4 mg
Selen (l-selenometionina) 50 µg
Miedź (diglicynian†) 250 µg
Jod (jodek potasu) 150 µg
Chrom (pikolinian) 20 µg

Naturalne substancje pomocnicze:
Substancje wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, maltodekstryna, hydroksypropyloceluloza,
fosforan diwapniowy
Substancje przeciwzbrylające: roślinny kwas stearynowy, roślinny stearynian magnezu, dwutlenek
krzemu
Substancje glazurujące: hydroksypropylometyloceluloza, glicerol (z oleju z ziarna palmowego i oleju
kokosowego)

Dawkowanie: 2 do 3 tabletek dziennie
Opakowanie: 60 tabletek
Zapewnia kurację: 20 do 30 dni

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