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OLIMP CHELA-CYNK 30 kapsułek praca hormonów
płciowych
 

Cena: 10,95 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent OLIMP

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

Olimp Chela-Cynk® to suplement diety zawierający wysoko przyswajalną formę cynku w postaci chylatu aminokwasowego
Chelazome®. Cynk jest mikroelementem odpowiadającym za prawidłową pracę hormonów płciowych, witalność, sprawność fizyczną
oraz potencję seksualną. Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie narządów rozrodczych, układu krążenia oraz systemu
odpornościowego organizmu.   

 

Działanie  

Dlaczego cynk jest tak ważnym minerałem dla naszego zdrowia? Wynika to z licznych funkcji, jakie pierwiastek ten spełnia w naszym
organizmie. Cynk jest składnikiem ponad 200 enzymów, które biorą udział w niezliczonej ilości procesów metabolicznych. Przy
niedoborach tego pierwiastka w organizmie stwierdza się obniżenie wydolności fizycznej, zwiększoną podatność na choroby, osłabienie
kości, spadek potencji seksualnej, pogorszenie wyglądu włosów, skóry, paznokci. W wielu prowadzonych badaniach stwierdza się
utajone niedobory tego pierwiastka, co wskazuje na zasadność stosowania tego minerału w formie dodatkowej suplementacji.  

 

Czy to prawda, że cynk poprawia sprawność seksualną u mężczyzn? Tak. Nie bez powodu wysokie stężenie tego składnika występuje w
męskich narządach płciowych, gruczole krokowym i płynie nasiennym. W istocie, sperma zawiera największą ilość cynku spośród
wszystkich płynów i tkanek ustrojowych. Suplementacja tym pierwiastkiem odgrywa jedną z najważniejszych ról w układzie
hormonalnym. Obecność cynku jest niezbędna do prawidłowej produkcji testosteronu oraz rozwoju i czynności kanalików nasiennych.  
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Wskazania  

Na niedobory tego cennego pierwiastka narażeni są w szczególności ludzie w wieku podeszłym, chorzy, rekonwalescenci, dzieci oraz
młodzież w okresie pokwitania. Zmniejszone stężenie tego pierwiastka stwierdza się u osób z chorobami nerek, wątroby,
nadużywających alkohol oraz żyjących w nadmiernym stresie. Jednym z charakterystycznych objawów niedoboru cynku w diecie mogą
być: utrata apetytu, zakażenia grzybicze, wirusowe, bakteryjne oraz spadek ogólnej odporności.  

 

Dlaczego OLIMP CHELA-CYNK® ?OLIMP CHELA-CYNK® to preparat mineralny nagrodzony Złotym Medalem ALBION®. To gwarancja
wyjątkowej skuteczności działania. Tylko produkty  oznaczone tym znakiem charakteryzują się najwyższą biodostępnością przez
organizm, przewyższając pod tym względem większość preparatów obecnych na rynku. Wszystkie te parametry potwierdzają badania
naukowe, których wyniki przedstawiamy:  

Dawkowanie  

Aby zapewnić właściwą ochronę organizmu przed niedoborami cynku, suplement najlepiej przyjmować w ilości 1 kapsułki na dobę, po
wybranym posiłku.  

 

Skład

Chelat aminokwasowy cynku ALBION® 75 mg  

w tym: Cynk 15 mg 150%

 

*%ZDS – procent realizacji zalecanego dziennego spożycia.

 

Składniki: diglicynian cynku (chelat aminokwasowy cynku Albion®), maltodekstryna, celuloza mikrokrystaliczna – substancje
wypełniające, stearynian magnezu – substancja przeciwzbrylająca, kapsułka (żelatyna – składnik otoczki, barwnik: E 171).  
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