
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

DROŻDŻE SELENOWE z dodatkiem pyłku kwiatowego 48
kapsułek
 

Cena: 9,95 PLN

Opis słownikowy

Producent GAL

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

OpisDROŻDŻE SELENOWE z dodatkiem pyłku kwiatowego 48 kapsułekPreparat stanowi połączenie drożdży zawierających selen oraz
pyłku kwiatowego. Przeznaczony jest dla osób odczuwających ogólne zmęczenie i wyczerpanie oraz w przypadku problemów ze skórą,
wypadającymi włosami i łamliwymi paznokciami. Drożdże wykazują właściwości odżywcze, zawierają witaminy z grupy B,
węglowodany, białka i tłuszcze, a ponadto wiele związków mineralnych i niezbędnych mikroelementów, jak np. chrom i selen. Substancje
zawarte w drożdżach regulują pracę układu pokarmowego, biorą udział w przemianie materii oraz wpływają na funkcjonowanie układu
nerwowego. Selen jest jednym z ważnych dla organizmu mikroelementów, chroni błony komórkowe przed działaniem wolnych rodników.
Współdziałając z witaminą E opóźnia procesy starzenia i przyspiesza regenerację komórek. Jest ważny dla prawidłowego
funkcjonowania układów enzymatycznych i systemu odpornościowego. Pyłek kwiatowy to cenna substancja pozwalająca uzupełnić
codzienną dietę w aminokwasy, witaminy i mikroelementy. Pyłek zawiera białka, witaminy i sole mineralne, a oprócz tego także błonnik,
flawonoidy i fitosterole. Jest to substancja odżywcza, wzmacniająca i poprawiająca samopoczucie. Pyłek kwiatowy pobudza apetyt i
poprawia przemianę materii, działa przeciwzapalnie, polepsza przyswajanie żelaza. Korzystnie wpływa na wątrobę, osłaniając ją przed
toksynami i ułatwiając jej regenerację. Pyłek kwiatowy wykazuje także właściwości antybiotyczne. Jego stosowanie poprawia kondycję,
odporność i samopoczucie.Sposób użycia3 razy dziennie po 1-2 kapsułki. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu
dnia. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.Składpyłek kwiatowy 250 mgdrożdże z gatunku
Saccharomyces cerevisiae 250 mg

Skład

 Zawartość składników na zalecaną
dziennąporcję produktu (6 kapsułek)

% dziennegozalecanego spożycia

cynk 0,39 mg 3,9

kwas pantotenowy 0,23 mg 3,8
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tiamina 0,15 mg 13,6

ryboflawina 0,06 mg 4,3

kwas foliowy 20 µg 10

selen 1,5 µg 2,7
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