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LIFE LIGHT ALPHA-LIPONSAURE kwas Alfa-Liponowy 60
kapsułek
 

Cena: 129,90 PLN

Opis słownikowy

Producent LIFE LIGHT

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WłaściwościLONG LIFE ALPHA-LIPONSAURE kwas Alfa-Liponowy 60 kapsułekOrtomolekularny koenzym biorący udział w metabolizmie
komórkowym.Najwyższej jakości Kwas alfa-liponowyKwas alfa-liponowyJest naturalnie występującą w organizmie substancją
witaminopodobną, która jako ważny koenzym uczestniczy w wielu enzymatycznych reakcjach metabolicznych.Kwas alfa-liponowy
posiada szeroki zakres działania fizjologicznego w organizmieWitamina CPomaga w prawidłowej produkcji kolagenu, w celu
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry, dziąseł, zębów, kości i chrząstki.Witamina C zmniejsza uczucie zmęczenia i
znużeniaOrtomolekularny koenzymOrtomolekularny koenzym naturalnie występujący w organizmie biorący udział w metabolizmie
komórkowym.Kwas alfa-liponowy (kwas tiooktanowy) jest naturalnie występującą w organizmie substancją witaminopodobną, która
jako ważny koenzym uczestniczy w wielu enzymatycznych reakcjach metabolcznych. Dzięki swoim właściwościom hydro- i lipofilowym
kwas alfa-liponowy posiada szeroki zakres działania fizjologicznego w organizmie.Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji
kolagenu, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry, dziąseł, zębów, kości i chrząstki. Zwiększa także wchłanianie żelaza,
pomaga w regeneracji zredukowanych postaci witaminy E i chroni komórki przed stresem oksydacyjnym.Witamina C pomaga poza tym
w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i odpornościowego oraz w utrzymaniu właściwych funkcji psychologicznych.
Dodatkowo witamina C zmniejsza uczucie zmęczenia i znużenia.Zalecane spożycie1 kapsułka dziennie popijając dużą ilością wody. Nie
należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.Produkt nie może być stosowany przez osoby uczulone na którykolwiek z
jego składników.WażnePrzechowywanie:Przechowywać w zamkniętym opakowaniu. Chronić przed światłem i wilgocią.Suplementy
diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.Pamiętaj że:Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana i
zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia.Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytuty (zamienniki) zróżnicowanej
diety.SkładnikiPorcja produktu do spożycia w ciągu dnia zawiera:Składniki 1 kapsułka %RWS1)kwas alfa-liponowy 250 mgwitamina C 40
mg 501)%RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2 000 kcal)Składniki: kwas alfa-liponowy ,
substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza (otoczka kapsułki); kwas L-askorbinowy (witamina C), substancja wypełniająca:
celuloza mikrokrystaliczna.ProducentWyprodukowany w NiemczechDystrybutor:Long Life FoundationIgnacego Daszyńskiego
45C69-200 Sulęcin
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