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SILOR + B + J krzem z borem i jodem 1000 ml INVEX
REMEDIES
 

Cena: 132,00 PLN

Opis słownikowy

Producent INVEX REMEDIES

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

OpisSILOR + B krzem z borem i jodem 1000 mlAlkaliczne pH pozwala na odkwaszenie organizmu. Zalecana dzienna porcja produktu
(45 ml) zawiera 12,63 mg aktywnego krzemu i 7 mg boru, 100 uq jodu (66,66% RWS). Z uwagi na wzrost uprzemysłowienia,
alkalizowania gleb wapniem oraz przetwarzanie i rafinowanie zrywności, 90% populacji cierpi na niedobory krzemu i zakwaszenie
organizmu. Suplement diety oparty na opatentowanej technologii monojonowej (wielkość cząsteczki tylko 0,3nm), która pozwala na
przyswajanie niezbędnych pierwiastków w 70-80% do naszego organizmu.dobra rozpuszczalność w wodzie,bardzo dobra wchłanialność
w całym przewodzie pokarmowym,płynna forma produktu,rozmiar cząstki i formuła chemiczna gwarantują dobrą przenikalność przez
błony komórkowe oraz rozpuszczalność we krwi.Brak: substancji zbrylających, wypełniających i absorbujących, zwiększających lepkość,
słodzących, zapachowych, barwiących. Preparat przebadany dermatologicznie a ich skuteczność potwierdzona testami in vivo.Bor to
pierwiastek który odpowiada w naszym organizmie za:metabolizm wapnia i magnezuodpowiednią i prawidłową produkcję hormonów
takich jak etrogen, progesteron, testosteron, jak i wit D3ma właściwości antyseptyczne, przeciwzapalne, przeciwgrzybiczne,korzystnie
wpływa na proces pocenia się regulując jego wydalanieJod mały pierwiastek, który ma wielką mocprodukuje hormony tarczycy czyli
tyroksynę i trójjodotyroninę, które to warunkują prawie że wszystkie procesy zachodzące w naszym organizmie.ma wpływ na
prawidłowa pracę układu nerwowego, krwionośnego, mięśniowegopozytywnie oddziałowywują na wzrost i rozwój intelektualnyma
wpływ na przemianę materiiOBJAWY NIEDOBORU KRZEMU:zaburzenia stanu tkanki łącznej – choroby kości, więzadełrozwój
osteoporozy, paradontozy, artrozyodkładanie się płytek miażdżycowych w naczyniach krwionośnychpodwyższony poziom
cholesteroluskóra sucha, nadwrażliwałamliwość i spowolniony wzrost paznokciobniżenie odporności organizmu na infekcje, choroby
płuc i górnych dróg oddechowychSposób użycia1 raz dziennie po 25 ml (miarka). Zalecaną ilość wymieszać z ½ szklanki soku
owocowego, warzywnego lub wody. Sporządzony roztwór wypić. Nie zaleca się spożywania preparatu bez wcześniejszego
rozcieńczenia.SkładZalecana dzienna porcja produktu (25 ml) zawiera: 15 mg krzemu nieorganicznego (Si)*, 10 mg krzemu
organicznego (Si) (96,15% RWS), 2,5 mg boru(B)*, 100 µg jodu(J) (66,66% RWS)1 ml produktu zawiera: 0,6 mg krzemu nieorganicznego
(Si), 0,4 mg krzemu organicznego (Si), 0,1 mg boru (B), 4 µg jodu (J)*brak danych określających Referencyjne Wartości Spożycia (RWS)
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