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ALLNUTRITION Diosminall 60 kapsułek
 

Cena: 27,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent SFD S.A.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Właściwości60-DNIOWA SUPLEMENTACJAZAWIERA EKSTRAKT Z KWIATU RUSZCZYKA KOLCZASTEGOWZBOGACONY O WITAMINĘ
C KTÓRA POMAGA W PRAWIDŁOWEJ PRODUKCJI KOLAGENU W CELU ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA NACZYŃ
KRWIONOŚNYCHBOGACTWO DIOSMINY I HESPERYDRYNYDIOSMINALL to suplement diety, przeznaczony dla osób aktywnych
fizycznie, oparty o mikronizowaną frakcję flawonową oraz ekstrakt z kwiatu ruszczyka kolczastego Ruscus aculeatus z dodatkiem
witaminy C.DiosminAll dzięki mikronizowanej frakcji flawonowej zawiera bogate składniki takie jak : diosminę oraz
hesperydrynę.Diosmina jest naturalnym związkiem chemicznym, należącym do grupy flawonoidów. Flawonoidy pozyskuje się głównie z
miąższu, skóry i pestek owoców cytrusowych. Flawonoidy w roślinie odpowiedzialne są m.in. za zwalczanie atakujących roślinę
insektów i grzybów, chronią roślinę przed nadmiarem promieniowania ultrafioletowego oraz działają jako antyutleniacze. Disomina w
układzie pokarmowym jest przekształcona przy udziale flory bakteryjnej w diosmetynę ta zaś jest metabolizowana do kwasów
fenolowych i/lub ich pochodnych i wydalana z moczem. Niewchłonięta diosmina jest wydalana z kałem.Diosmina w składzie z
hesperydyną oraz witaminą C polecana jest do uzupełniania diety wspomagającej układ krążenia.Hesperydryna organiczny związek
chemiczny będący glikozydem hesperetyny zaliczanej do flawanonów będących rodzajem flawonoidów. Dawniej nazywana witaminą
P2. Wykazuję silne działanie antyoksydacyjne, głównie wspomagając syntezę kolagenu i prawidłowe utrzymanie ich struktur.Dzięki temu
nie tylko dodatkowo potęguje nieprzepuszczalność naczyń krwionośnych, ale znacząco poprawią kondycję i wytrzymałość skóry.
Występuje w dużych ilościach w owocach cytrusów, tj. cytrynach i pomarańczach w białym miąższu skórki.Ruszczyk kolczasty to roślna
należy do rodziny Ruscaceae (inaczej myszopłoch kolczasty) wywodząca się z rejonu Morza Śródziemnego. Owocem jest kulista,
czerwono zabarwiona jagoda, dojrzewająca we wrześniu i pozostająca na roślinie przez całą zimę. Zbioru kłącza dokonuje się późną
jesienią. Do połowy XX wieku ruszczyk stosowany był w medycynie naturalnej i ziołolecznictwie, dopiero później uznano lecznicze
właściwości tej rośliny.Myszopłoch kolczasty to roślnina o wielu zastosowaniach i właściwościach, z których najważniejsza jest jednak
jego aktywność w stosunku do układu krążenia.Witamina C pomaga w:prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnychprawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowegoprawidłowej produkcji kolagenu w
celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóryochronie komórek przed stresem oksydacyjnymprawidłowej produkcji kolagenu w
celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kościWitamina C przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz
zwiększa przyswajanie żelaza.Zalecane spożycieStosuj 1 kapsułkę dziennie, popijając wodą.WażneProdukt przeznaczony dla
aktywnych fizycznie osób powyżej 18 roku życia. Nie spożywać w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik produktu. Nie
przekraczać zalecanej porcji dziennej. Nie należy stosować przez kobiety ciężarne oraz w okresie laktacji. Wysoka zawartość witaminy
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C. Nie stosować w przypadku kamicy nerkowej oraz tendencji do tworzenia się kamieni nerkowych. Produkt nie może być używany jako
substytut zróżnicowanej diety. Zalecany jest zbilansowany sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Po użyciu opakowanie należy zawsze
zamykać.Składnikimikronizowana frakcja flawonowa, ekstrakt z kwiatu ruszczyka kolczastego Ruscus aculeatus, otoczka kapsułki:
żelatyna, witamina C (kwas L-askorbinowy), substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik: tlenek
tytanu SKŁADNIKI DiosminAll   

Zawartość jednej
porcji

 zaw: % RWS *

 Mikronizowana
frakcja flawonowa

300 mg  

 - w tym: diosmina 270 mg  
 - w tym

hesperydyna
30 mg  

 Ekstrakt z kwiatu
ruszczyka
kolczastego Ruscus
aculeatus

100 mg  

 - w tym:
ruskogeniny

5 mg  

 Witamina C 80 mg 100%

* % referencyjnej wartości spożycia

ProducentSFD Spółka Akcyjnaul. Głogowska 4145-315 Opole
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