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OLIMP GOLD LECYTYNA 1200 60 kapsułek
 

Cena: 21,45 PLN

Opis słownikowy

Producent OLIMP

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

OLIMP Golg-Lecytyna 1200 poprawia pamięć i zwiększa odporność na stres, suplement diety w postaci miękkich kapsułek „softgel”
zawiera naturalną lecytynę sojową będącą źródłem niezwykle ważnych składników pokarmowych niezbędnych do prawidłowej pracy
serca, układu krążenia i systemu nerwowego. Lecytyna to jedna z najbardziej wszechstronnych substancji żywieniowych oddziałujących
na organizm człowieka. Fosfatydylocholina – jeden z najważniejszych składników lecytyny jest fosfolipidem obecnym w każdej komórce
ludzkiego organizmu, głównie jako składnik błon komórkowych.  

 

Działanie  

Dlaczego lecytna jest cenna dla naszego układu krwionośnego?  

Lecytyna odgrywa ważną rolę w procesie transportowania tłuszczów w naczyniach krwionośnych, ułatwiając ich sprawne
przemieszczane się w krwioobiegu. Uzupełnianie niedoborów tej substancji może korzystnie wpływać na poziom cholesterolu we krwi
oraz na ogólną kondycję układu krwionośnego.  

 

W jaki sposób lecytyna może wpływać na pamięć i odporność na stres?  

Lecytyna jest dla organizmu podstawowym źródłem choliny z której organizm produkuje acetylocholinę - bardzo ważny
neuroprzekaźnik. Substancja ta odpowiedzialna jest za przekazywanie sygnałów pomiędzy komórkami nerwowymi, aktywność
umysłową, zdolność koncentracji i proces uczenia się. Acetylocholina jest jednocześnie przekaźnikiem sygnałów pomiędzy komórkami
nerwowymi, a mięśniowymi, odpowiedzialnym za siłę mięśni i wydajność ich pracy. Suplementacja lecytyny może powodować wzrost
poziomu acetylocholiny, dzięki temu organizm  lepiej znosi skutki napięć nerwowych. W warunkach stresu lub silnego wysiłku
umysłowego zapotrzebowanie na lecytynę wzrasta dwukrotnie.  

 

Wskazania  

Odczuwalne korzyści z suplementacji lecytyną mogą odnieść osoby żyjące na co dzień w dużym pośpiechu i stresie, uczniowie i
studenci w okresie wytężonej nauki oraz pracownicy wykonujący intensywną pracę umysłową. Lecytyna to także ważny składnik  diety
osób zagrożonych chorobami serca i układu krążenia, w szczególności gdy zmianom chorobowym towarzyszy wyczuwalny spadek
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wydolności fizycznej.   

 

Czym się różni Golg-Lecytyna 1200® od innych preparatów lecytynowych? Golg-Lecytyna 1200® zawiera najlepiej przyswajalną postać
lecytyny w postaci płynnej ,zamkniętej w poręczne i wygodne w stosowaniu miękkie kapsułki ”softgel”. Każda kapsułka dostarcza aż
1200 mg najwyższej jakości lecytyny.  

 

Dawkowanie  

1-2 kapsułki raz dziennie podczas posiłku. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety
nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.  

 

Skład

Lecytyna sojowa, żelatyna, gliceryna, woda – składniki otoczki.  

Substancje aktywne  

Informacja żywieniowa  1 kapsułka 2 kapsułki  

Lecytyna 1200 mg 2400 mg  
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