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ALTO PHARMA Selen 200µg + Cynk 15mg + Prebiotyk 120
Vege kapsułek
 

Cena: 22,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 kaps.

Postać kaps.

Producent ALTO PHARMA KINGA KACZMARCZYK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościALTO PHARMA Selen 200µg + Cynk 15mg + Prebiotyk 120 Vege kapsułekDZIENNA PORCJA - Formuła najbardziej
przyswajalna przez organizm 15mg cynku (glukonian cynku), 200µg selenu (L-selenometionina - SeleniumSelect®) marki Altopharma®
w czystej postaci.Vcaps® - kapsułki wykonane z hydroksypropylometylocelulozy, pozwalają na kontrolowanym uwalnianiu się
substancji aktywnych przez co nie podrażniają żołądka.NOWOCZESNA RECEPTURA - nowa formuła wyróżniająca się wśród innych
produktów pod względem swojego składu.WZBOGACONE dodatkowo o prebiotyk FOS Actilight® (fruktooligosacharydy) i aminokwas
egzogenny.BRAK SZTUCZNYCH WYPEŁNIACZY - w składzie kapsułki nie występują substancje takie jak: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych (stearynian magnezu), wodorofosforan wapnia, ditlenek krzemu, celuloza mikrokrystaliczna.100% BEZPIECZEŃSTWA -
produkt został zoptymalizowany pod względem bezpieczeństwa zastosowanych składników pomocniczych.DLA OSÓB intensywnie
trenujących sport, pracujących fizycznie, żyjących w zanieczyszczonym środowisku.ODPOWIEDNI PRODUKT: dla wegan i
wegetarian.ZERO GMO - produkt wolny od GMO.ZERO CUKRU, ZERO SOLI, ZERO SKROBIAtuty kapsułek Vcaps®Są idealne dla wegan i
wegetarianNie powodują podrażnień żołądka poprzez kontrolowane uwalnianie się substancji aktywnychWiększa stabilność podczas
przechowywania – materiał nie ulega niekorzystnemu zjawisku sieciowaniaWykazują większą odporność mechaniczną i mniejszą
kruchośćZero syntetycznych substancji pomocniczych, konserwantów i dodatkowych aromatów oraz barwnikówVcaps® jest
zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Lonza lub jej oddziałów.Powody, dla których warto zdecydować się na Selen organiczny
200µg + Cynk 15mg Firmy Altopharma®:Reguluje czynności układu immunologicznegoWpływa korzystnie na pracę układu
odpornościowegoUczestniczy w procesie mineralizacji kości i regeneracji tkanekPomaga zachować zdrowe kości, skórę, włosy oraz
paznokcieChroni komórki przed stresem oksydacyjnymPoprawia sprawność intelektualnąPomaga w prawidłowym funkcjonowaniu
tarczycyKorzystnie wpływa na pracę układu odpornościowegoWspomaga prawidłowe funkcjonowaniu układu
odpornościowegoPomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu testosteronu we krwiPomaga w utrzymaniu prawidłowego
widzeniaWspomaga prawidłową syntezę białkaPrzyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu kwasów
tłuszczowychPrebiotyk - FOS Actilight® (fruktooligosacharydy)Czym są fruktooligosacharydy ?To produkt z grupy błonników o działaniu
prebiotycznym wspomagającym rozwój bakterii probiotycznych. Fruktooligosacharydy wykazują działanie odporne na trawienie,
ochraniają nabłonek jelitowy, chronią przed nowotworami jelita grubego. W suplementacji sportowej wchodzą w skład produktów
odchudzających. Regulują pracę przewodu pokarmowego, powodują zwiększenie wchłaniania składników odżywczych oraz odgrywają

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

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/alto-pharma-selen-200-g-cynk-15mg-prebiotyk-120-vege-kapsulek.html
https://aptekazawiszy.pl/alto-pharma-selen-200-g-cynk-15mg-prebiotyk-120-vege-kapsulek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

ważną rolę w profilaktyce różnych chorób. Pozwalają na produkcję wyrobów o obniżonej zawartości tłuszczów i węglowodanów.Selen
200µg +Cynk 15mg+ Prebiotyk WEGE 120kaps Postać kapsułkiCzym jest Selenium SeLECT® i co go odróżnia od innych form selenu
?Selenium SeLECT® firmy SABINSA to opatentowana organiczna forma L-selenometioniny.Selenium SeLECT® jest nie tylko
bezpieczniejszy, ale także bardziej biodostępny niż inne „mieszane na sucho” produkty selenowe i metioninowe. Organicznie związany
selen przyciągnął uwagę mediów jako kluczowy element systemu detoksykacji organizmu i jego roli w zapobieganiu
chorobomOrganiczna postać L-Selenometionina w opatentowanej postaci Selenium SeLECT® jest znacznie lepiej wchłaniana niż
pozostałe formy chemiczne.Zalecane spożycieJedną kapsułkę jeden raz dziennie.Ważne. Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia
porcji w ciągu dniaSkładnikiFOS (Actilight®), kapsułka roślinna Vcaps® (celuloza roślinna - hydroksypropylometyloceluloza - składnik
otoczki), cynk (glukonian cynku), selen (L-selenometionina - SeleniumSelect®).ProducentALTO PHARMA Kinga Kaczmarczyk
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