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BIOCHELAT Cynk - Mangan - Chrom Zn-Mn-Cr 150 ml
 

Cena: 31,90 PLN

Opis słownikowy

Producent INVEX REMEDIES

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

OpisBIOCHELAT Cynk - Mangan - Chrom Zn-Mn-Cr 150 mlPreparat zalecany jest osobom z niedoborem cynku, manganu oraz
chromu.Wskazaniem do stosowania suplementu są stany wskazujące na obniżenie odporności jak częste infekcje, złe samopoczucie
czy alergie.Osoby zmagające się z problemami zwyrodnieniowymi kości i stawów, bólami mięśniowymi, a także otyłością, mogą również
skorzystać z terapeutycznych właściwości biochelatu.Jeśli prowadzisz aktywny tryb życia, uprawiasz sport, to ten preparat jest również
dla Ciebie.Uzupełni niedobory minerałów, bardzo ważnych dla prawidłowego funkcjonowania układu ruchu.Zadba o zdrowie i
wytrzymałość kości, mięśni i stawów.Jeśli zmagasz się z zaburzeniami przemiany materii, otyłością lud nadwagą, przyda Ci się
dodatkowe wspomaganie.Osoby cierpiące na osteoporozę lub reumatyzm także powinny docenić właściwości preparatu.Suplement jest
w formie płynnej, dlatego jest łatwo przyswajalny i nie zawiera substancji wypełniających.Minerały zostały rozpuszczone w wodzie, aby
zapewnić maksimum bezpieczeństwa i biodostępności.Odpowiednie zasadowe pH sprawia, że preparat z łatwością wchłania się na
całej długości układu pokarmowego i dodatkowo ma właściwości odkwaszające.Preparat nie zawiera:substancji
wypełniających,alkoholu,sztucznych barwników i smaków,konserwantów,słodzików.Cynk:Jest obecny w 60 rożnych enzymach, reguluje
metabolizm węglowodanów i białek.Ma korzystny wpływ na mineralizację kości zwieszając ich wytrzymałość.Reguluje poziom
cholesterolu we krwi.Wspiera gospodarkę hormonalną, gdyż jest obecny w procesie syntezy hormonów tarczycy i gruczołu
krokowego.Zwiększa stężenie insuliny we krwi i może być wykorzystywany jako wspomaganie w leczeniu cukrzycy.Usprawnia
funkcjonowanie układu immunologicznego.Reguluje poziom dostępnej witaminy E.Przyśpiesza gojenie się ran, odpowiada za sprawną
regenerację i zdrowie skóry oraz jej wytworów jak włosy czy paznokcie.Mangan:Jego niedobory mogą prowadzić do wielu dolegliwości
jak: wypadanie włosów, rozdwajanie paznokci, przesuszenie i nadmierne rogowacenie naskórka, bóle stawów, osteoporoza, nerwobóle,
drgawki, słyszenie szmerów w uszach, pogorszenie się nastroju czy osłabienie popędu seksualnego.Niedobór manganu jest o tyle
niebezpieczny, że skutkuje upośledzonym przyswajaniem innych pierwiastków jak np. żelazo, co może prowadzić do
niedokrwistości.Odpowiada za prawidłową syntezę enzymów jak peptydazy, arginazy i karboksylay.Bierze udział w metabolizmie białek,
tłuszczy i węglowodanów, będąc tym samym bardzo ważnym czynnikiem w przemianach energetycznych.Jest aktywatorem enzymów,
umożliwiających przyswajanie witamin z grupy B, C, E oraz biotyny.Wspomaga usuwanie zbędnych produktów przemiany materii.Jest
odpowiedzialny za prawidłową syntezę cholesterolu.Odpowiada za sprawne funkcjonowanie całego układu nerwowego w tym
mózgu.Chrom:Jest pierwiastkiem, który obniża stężenie cholesterolu i trójglicerydów.Bierze udział w metabolizmie tłuszczów i
przyspiesza spalanie tkanki zapasowej.Łagodzi bóle głowy i działa uspokajająco.Reguluje apetyt i może być pomocny w zaburzeniach
łaknienia.Niedobór chromu może być przyczyną cukrzycy, nerwowości, stanów lękowych, ciągłego zmęczenia nawet po długim

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

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/biochelat-cynk-mangan-chrom-zn-mn-cr-150-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

odpoczynku.Sposób użycia½ łyżeczki do herbaty (2,5 ml) na dobę.Zalecaną ilość wymieszać z ½ szklanki soku owocowego,
warzywnego lub wody.Sporządzony roztwór wypić.Należy stosować po posiłku.SkładSkładniki: Składniki Porcja dzienna (2,5 ml) % RWSCynk 2,5 mg 25%Mangan 2 mg 100%Chrom 25 μg 63%
Woda, glukonian cynku, cytrynian sodu - regulator kwasowości, cytrynianmanganu (II), chlorek chromu (III)
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