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ALLNUTRITION TYROSINE mental power 120 kapsułek
 

Cena: 24,29 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 kaps.

Postać kaps.

Producent SFD S.A.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościALLNUTRITION TYROSINE mental power 120 kapsułekILOŚĆ PORCJI: 60, L-TYROZYNA: 1140 MG, TAURYNA: 60
MGDLACZEGO ALLNUTRITION TYROSINE?WYSOKA DAWKA L-TYROZYNY!PODNOSI KONCENTRACJĘ I DODAJE ENERGIIWSPOMAGA
PROCES REDUKCJI TKANKI TŁUSZCZOWEJWZBOGACONO O TAURYNĘZMNIEJSZA STRES I ZMĘCZENIE ZWIĄZANE Z TRENINGAMIL-
Tyrozyna to suplement diety, zawierający wysoką dawkę L-tyrozyny i tauryny. Produkt przeznaczony jest dla osób narażonych na
wzmożone obciążenie organizmu, zarówno psychiczne, jak i fizyczne.Tyrozyna to jeden z 22 aminokwasów budujących białka, należy do
związków endogennych. Tyrozyna jest prekursorem ważnych neuroprzekaźników takich jak dopamina i noradrenalina, związków o
elementarnym znaczeniu dla prawidłowego funkcjonowania całego ustroju. Dopamina należy do katecholamin, bierze udział w
procesach emocjonalnych, a także w koordynacji mięśniowej i syntezie hormonów. Noradrenalina wydzielana w odpowiedzi na bodźce
stresowe, wpływa na układ krwionośny (zwiększa częstotliwość akcji serca, zwęża naczynia obwodowe, rozszerza wieńcowe) i przebieg
procesów energetycznych (nasila glikogenolizę, lipolizę). Tyrozyna jest także prekursorem melaniny – pigmentu (barwnika),
występującego w skórze właściwej i naskórku.Tyrozyna działa pobudzająco, wzmaga czujność i koncentrację, przeciwdziała zmęczeniu
fizycznemu i psychicznemu, wspomaga pracę mózgu oraz zwiększa odporność na stres. Ponadto znajduje zastosowanie w redukcji
tkanki tłuszczowej.Tauryna to aminokwas niebiałkowy zawierający siarkę o specyficznej roli fizjologicznej. Obficie występuje w tkankach
zwierząt i ludzi, głownie w mięśniach szkieletowych, mózgu oraz sercu. Organizm ludzki ma możliwość syntezy tego związku z innych
aminokwasów (metioniny i cysteiny), niektóre źródła jednak sugerują, iż endogenna synteza może nie pokrywać w pełni
zapotrzebowania na ten aminokwas. Tauryna wpływa na poziom wapnia w komórkach, odpowiada za osmoregulację (regulacja
poziomu i stężenia elektrolitów i kwasów organicznych, równowaga wodno-elektrolitowa), a także pełni rolę neurotransmitera i
neuromodulatora. Ma działanie antyoksydacyjne.Bierze także udział w syntezie kwasów żółciowych, ma więc pośrednio wpływ na
trawienie pokarmów. Suplementacja tauryną polecana jest osobom aktywnym fizycznie i umysłowo, przede wszystkim sportowcom w
okresie około treningowym.ALLNUTRITION TYROSINE jest polecane wszystkim osobom, które potrzebują dodatkowego wsparcia i
wzmocnienia, aby ich organizm szybciej i lepiej się regenerował.Zalecane spożycie2 kapsułki dziennie najlepiej rano lub przed
treningiem. Należy popić wodą lub sokiem.WażneUwagi: Dietetyczny środek spożywczy. Produkt nie może być używany jako substytut
zróżnicowanej diety, jest skierowany głównie do osób trenujących. Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej. Po użyciu
opakowanie należy zawsze zamykać. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, niedostępnym dla małych dzieciSkładnikiSkładniki
aktywne Porcja 2kap  
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Ilość porcji w opakowaniu 60  
Opakowanie 120caps  
SKŁADNIKI Tyrosine  
Zawartość jednej porcji  zaw:
 L-tyrozyna 1140 mg
 Tauryna 60 mg

ProducentSFD Spółka Akcyjnaul. Głogowska 4145-315 Opole
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