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ALLNUTRITION BIOTIN Biotyna 5 mg 30 kapsułek
 

Cena: 12,70 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent SFD S.A.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościALLNUTRITION BIOTIN Biotyna 5mg 30 kapsułekWITAMINA Z GRUPY BAŻ 5MG BIOTYNY W KAŻDEJ KAPSUŁCEBIOTYNA
WPŁYWAN NA WYGLĄD NASZEJ SKÓRYBIOTYNA WSPOMAGA PRACĘ TARCZYCYWYSOKA WCHŁANIALNOŚĆOPAKOWANIE
WYSTARCZA NA 30 DNI SUPLEMENTACJIBiotyna jest rozpuszczalną w wodzie witaminą niezbędną do prawidłowego wzrostu i
funkcjonowania organizmu.Biotyna działa jako kluczowy element regulatorowy w glukoneogenezie, syntezie kwasów tłuszczowych oraz
w metabolizmie niektórych aminokwasów. Oprócz swojej roli w produkcji energii, biotyna wzmacnia syntezę niektórych białek. Ponadto
biotyna wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego i odgrywa kluczową rolę w zdrowiu skóry.Wpływ na układ
nerwowyDowiedziono, że witamina B7 odgrywa istotną rolę w pozyskiwaniu energii dla komórek nerwowych. Jest ona niezbędna do
prawidłowego przebiegu syntezy mieliny – osłony aksonów, przyspieszającej oraz zabezpieczającej prawidłowość przepływu impulsów
nerwowych między poszczególnymi neuronami.Wpływ na układ krążeniaBiotyna wykazuje korzystny wpływ na prawidłowe
funkcjonowanie naczyń krwionośnych i serca. Charakteryzuje się ona zdolnością do zwiększenia aktywności kinazy AMPK (ang. 5’AMP-
activated protein kinase) w wątrobie, która to hamuje syntezę cholesterolu i trójglicerydów, co może zapobigać tworzeniu się tzw.
blaszek miażdżycowych i zwężeniu światła naczyń krwionośnych.Wpływ na skórę i paznokcieWitamina B7 zawiera w swej strukturze
atomy siarki, wchodzącej w skład budulca włosów i paznokci – keratyny. Ponadto indukuje procesy jej powstawania. Udowodniono, że
zażywanie biotyny systematycznie przez okres około pół roku znacząco redukuje łamliwość paznokci i wspomaga regenerację ich płytki.
Biotyna jest także odpowiedzialna za wspomaganie metabolizmu skóry głowy, wywierając korzystny wpływ na korzeń włosa (tzw.
macierz), co warunkuje warunkuje wytwarzanie mocnych i elastycznych wiązań siarkowych, spajających łodygę włosa na całej
długości.Zalecane spożycieStosuj 1 kapsułkę dziennie, w trakcie posiłku, popijając wodą. Produkt przeznaczony dla osób powyżej 18
roku życia. Nie spożywać w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik produktu. nie przekraczać zalecanej porcji dziennej.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zalecany jest zbilansowany sposób żywienia i zdrowy tryb
życia. Nie należy stosować przez kobiety ciężarne oraz w okresie laktacji. Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie badania
25-(OH)D we krwi i konsultacja wyniku badania z lekarzem lub farmaceutą. Po użyciu opakowanie należy zamykać.Składnikisubstancja
wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, otoczka kapsułki: żelatyna, biotyna (D-biotyna), barwnik: dwutlenek tytanu.Składniki aktywne Porcja1cap  

Ilość porcji w
opakowaniu

30  

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/allnutrition-biotin-biotyna-5mg-30-kapsulek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

Opakowanie30caps  
SKŁADNIKIBiotin  
Zawartość jednej
porcji

 zaw:% RWS *

 Biotyna5000mcg10000%

* % referencyjnej wartości spożycia

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://www.sfd.pl/sklep/wiki/Biotyna.html
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

