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SINGULARIS SUPERIOR MSM Powder 100 g
 

Cena: 18,00 PLN

Opis słownikowy

Producent ACTIVEPHARM LABS SP. Z O.O. SP.K.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

SINGULARIS SUPERIOR MSM Powder 100 g 

 

Suplement diety MSM POWDER 100% PURESINGULARIS SUPERIOR przeznaczony jest dla osób dorosłych dbających o zdrowe stawy i
kości, oraz dla osób odczuwających dyskomfort związany z poruszaniem. Siarka organiczna (MSM) ma wyjątkowe właściwości
profilaktyczne i terapeutyczne. Odkrycie ich jest jednym z największych odkryć medycyny ortomolekularnej. MSM posiada właściwości
odtruwające, detoksykujące, anaboliczne i odbudowujące. Przeznaczony jest dla osób dorosłych i młodzieży po 12 roku życia.

MSM siarka organiczna:• wspomaga odbudowę włosów, mięśni, stawów,• wzmacnia osłabione komórki, sprawiając, że ściany komórek
stają się bardziej elastyczne,• stymuluje leczenie uszkodzonej skóry np. po operacjach, oparzeniach.• wzmacnia tkankę łączną,• pomaga
zwalczać osteoporozę,• przyczynia się do wzmocnienia błony śluzowej jelita i chroni przed wnikaniem antygenów w krwiobieg,• pomaga
przy artretyzmie.

 

MSM POWDER 100% PURESINGULARIS SUPERIOR 

Naturalne wsparcie dla stawów
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Wskazania  

• Choroba zwyrodnieniowa stawów i reumatoidalne zapalenie stawów,• Fibromialgia,• Bóle pleców,• Bóle mięśni, migreny,• Zapalenie
kaletki,• Łokieć tenisisty i inne urazy sportowe,• Zespół cieśni,• Blizny z powodu operacji, oparzeń, wypadków, itp.

 

Dzienna porcja 1/2 miarki zawiera: 4000 mg metylosulfonylometylu (MSM, siarka organiczna). 

 

Sposób użycia

Zaleca się stosowanie 1 g do 4g dziennie (od 1/5 miarki do 1/2 miarki) podczas posiłku lub bezpośrednio po jedzeniu. Dla utrzymania
prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zrównoważony sposób żywienia i prowadzić zdrowy tryb życia.

Ekonomia produktu:Butelka zawiera 100 g / suplementacja od 25 do 100 dni

Butelka zawiera 250 g / suplementacja od 62 do 250 dni

 

Składniki

100% metylosulfonylometan.
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