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ALLNUTRITION Betaine HCl + pepsin 120 kapsułek
 

Cena: 49,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 kaps.

Postać kaps.

Producent SFD S.A.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościALLNUTRITION Betaine HCl + pepsin 120 kapsułekPORCJA DOSTARCZA AŻ 650MG BETAINY HCLBETAINA PRZYCZYNIA
SIĘ DO UTRZYMANIA PRAWIDŁOWEGO METABOLIZMU HOMOCYSTEINYAŻ 120 DNI SUPLEMENTACJIPEPSYNA DZIAŁA W
POŁĄCZENIU Z KWASEM ŻOŁĄDKOWYM W CELU WSPOMAGANIA TRAWIENIA BIAŁKABETAINE HCL to aminokwas - znany jest także
jako trimetyloglicyną (TMG). To pochodna glicyny, to jest najprostszego aminokwasu białkowego. Po raz pierwszy TMG wyizolowana
została w XIX wieku z buraków cukrowych (Beta vulgaris - Beta to łacińska nazwa rodzajowa dla buraków). Stąd też pochodzi jej
potoczna nazwa betaina, którą z czasem zaczęto określać całą klasę związków tego typu, a samą TMG wyróżniono jako betainę
glicynową.Zadanie Betainy i jej występowanie:Najważniejszym jej zadaniem jest przekształcanie homocysteiny w metioninę, która
następnie może być wykorzystywana do produkcji SAM-e (S-adenozylometionina to naturalna substancja, pochodna metioniny i
adenozyny, która występuje w każdej komórce organizmu i odpowiada za jej prawidłowe funkcjonowanie).TMG (bezwodna betaina) w
ograniczonych ilościach może być produkowana w organizmie człowieka, aby jednak uzupełniać jej zapas, dobrze jest wybierać
odpowiednie produkty. Bogatym źródłem trimetyloglicyny są głównie jagody goji, otręby i kiełki pszenne, buraki surowe i konserwowe,
szpinak, a także owoce morza – krewetki i małże.Pepsyna i jej rola:Pepsyna - aktywna postać pepsynogenu, enzymu wydzielanego przez
komórki gruczołowe (komórki główne) żołądka. Pepsyna jest składnikiem soku żołądkowego. Pepsynogen pod wpływem kwaśnej treści
soku żołądkowego ulega przekształceniu w pepsynę, której zasadniczym zadaniem jest zapoczątkowanie procesu trawienia
białek.Zalecane spożycieStosuj 1 kapsułkę dziennie, popijając wodą. Nie stosować na pusty żołądek. Produkt przeznaczony dla osób
powyżej 18 roku życia. Nie spożywać w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik produktu. Nie przekraczać zalecanej porcji
dziennej. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zalecany jest zbilansowany sposób żywienia i zdrowy
tryb życia. *Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 1,5 g betainy dziennie. Dzienne spożycie przekraczające 4 g może
znacznie zwiększyć poziom cholesterolu we krwi. Po użyciu opakowanie należy zawsze zamykać.Składnikichlorowodorek betainy,
pepsyna 1:3000 MDP, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, dwutlenek krzemu; kapsułka (woda, żelatyna, barwnik: dwutlenek tytanu). SKŁADNIKI Betaine HCL + Pepsin 

Zawartość jednej porcji  zaw:
 Betaina HCl650 mg
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 Pepsyna 1:3000 MDP150 mg
ProducentALLNUTRITIONGłogowska
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