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DORSIM GORZKI MELON 60 kapsułek
 

Cena: 53,00 PLN

Opis słownikowy

Producent DORSIM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

OpisGorzki melon firmy Dorsim to trzynaście składników w jednej kapsułce. Receptura na wyłączność dla firmy Dorsim.Gorzki melon
znajduje zastosowanie w medycynie naturalnej, gdyż posiada liczne właściwości zdrowotne i lecznicze.Jest ceniony przede wszystkim
za swoje działanie hipoglikemiczne, co oznacza, że prowadzi do obniżenia poziomu cukru we krwi.Gorzki melon posiada wysokie
wartości odżywcze, gdyż jest skarbnicą wielu związków niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. W jego składzie
występują witamina C i beta karoten oraz fenole, dzięki czemu owoc posiada właściwości antyoksydacyjne. Gorzki melon jest również
źródłem wapnia i fosforu oraz błonnika pokarmowego, który usprawnia perystaltykę jelit i zapobiega uciążliwym zaparciom.Gorzki melon
wspomaga odchudzanie oraz wykazuje ochronny wpływ na wątrobę. Przyspiesza proces gojenia się ubytków w błonie śluzowej żołądka
i dwunastnicy, dlatego powinien być stosowany przez osoby z chorobą wrzodową.Badania wykazały, że roślina zawiera w swym
składzie saponiny, glikozydy, triterpeny, proteiny, sterole oraz olej tłusty. Owoce okazały się być dobrym źródłem witaminy C,
prowitaminy A, fosforu i żelaza. Wiadomo również, że wspomaga utratę masy ciała. Naukowcy z Instytutu Badań Medycznych Garvana
w Sydney we współpracy z badaczami z Instytutu Materia Medica w Szanghaju wyizolowali z tej rośliny cztery związki, które mają duży
potencjał w walce z cukrzycą typu II. Wszystkie znalezione substancje aktywują enzym AMPK, który pomaga komórkom pobierać
glukozę z krwi i przekształcać ją w energię.Cynk wzmacnia odporność organizmu działając przeciwwirusowo i przeciwbakteryjnie. Wraz
z wapniem, krzemem i magnezem tworzy tkankę kostną, a w szczególności chrząstki. Pozytywnie wpływa na gojenie ran.Witamina C
pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych, kości, chrząstki,
dziąseł, skóry, zębów. Ma wpływ na prawidłowy metabolizm energetyczny, na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego jak
również pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.Chrom przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu
makroskładników odżywczych, pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwiSelen pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu tarczycy oraz ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.Mangan przyczynia się do prawidłowego metabolizmu
energetycznego, do utrzymania zdrowych kości, pomaga w prawidłowym tworzeniu tkanek łącznych, w ochronie komórek przed stresem
oksydacyjnym.KORZYŚCI/WŁAŚCIWOŚCIma pozytywny wpływ na funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego,obniża stężenie
trójglicerydów oraz “złego” cholesterolu LDL odpowiedzialnego za powstawanie zmian miażdżycowych.bogata zawartość witaminy A
sprawia, że skuteczny bywa w problemach ze wzrokiem, np. zaćmyposiada on właściwości przeciwzapalne, antywirusowe i
antyalergiczneMAKSYMALNA SKUTECZNOŚĆWszelkie substancje użyte w GORZKIM MELONIE firmy Dorsim mają najlepsze, aktywne
biologicznie formy i odpowiednio duże, bezpieczne ilości.AUTORSKA RECEPTURASkład Gorzkiego melona opracowaliśmy z udziałem
doświadczonych specjalistów żywienia. Dzięki ich wiedzy i pasji powstały suplementy, które spełnią oczekiwania najbardziej
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wymagających kobiet i mężczyzn.Sposób użycia1 kapsułka 2 razy dziennie, popić 240 ml płynuSkładekstrakt z gorzkiego melona,
zmielone nasiona kozieradki, kwas L-askorbinowy(wit. C), ekstrakt z kory cynamonu, cholekacyferol (witamina D), winian L-karnityny,
koenzym Q10zawartość 60 kapsułek
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