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SWANSON Glukozamina 250 mg, Chondroityna 200 mg,
MSM 150 mg 120 tabletek
 

Cena: 54,35 PLN

Opis słownikowy

Producent SWANSON

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościSWANSON GLUKOZAMINA, CHONDROITYNA & MSM 120 tabletekSkładniki zawarte w preparacie przyczyniają się do
szybkiej regeneracji całego systemu stawowo-kostnego. Zapobiegają oraz doskonale sprawdzają się w walce ze skutkami kontuzji
sportowych, bólem oraz nienaturalną sztywnością stawów.Glukozamina jest substancją naturalnie występująca wokół stawów.
Odgrywa istotną rolę w budowie chrząstki, a także regeneracji stawów. Chrząstki wymagają glukozaminy, ponieważ jest ona
prekursorem dla glikozaminoglikanów i glikoprotein (głównych składników chrząstki stawowej). Wraz z wiekiem poziom glukozaminy
zmniejsza się, co może prowadzić do pogorszenia kondycji tkanki kostnej, dlatego tak ważnym jest stosowanie suplementów diety z
glukozaminą w doskonale przyswajalnej formie siarczanu. Glukozamina bierze również udział w procesach tworzenia innych związków
chemicznych, które wpływają na stan i kondycję chrząstek, ścięgien i więzadeł. Ogromną zaletą siarczanu jest wysoka biodostępność,
dzięki czemu w efektywny sposób wykorzystywany jest przez organizm.Siarka organiczna (MSM) ma właściwości profilaktyczne i
terapeutyczne. Posiada właściwości odtruwające, detoksykujące, anaboliczne i odbudowujące.Odgrywa ważną rolę przy syntezie
aminokwasów, enzymów, immunoglobulin (przeciwciał) oraz glutationu – bardzo silnego wewnątrzkomórkowego antyoksydantu
chroniącego komórki przed destrukcyjnym działaniem wolnych rodników. Wspiera budowę ścięgien, więzadeł i mięśni. Uczestniczy w
syntezie kolagenu i keratyny – składników niezbędnych do budowy zdrowej, ładnej skóry, mocnych włosów i paznokci. Stymuluje
wytwarzanie przeciwciał, przez co wspomaga układ odpornościowy. Działa przeciwreumatycznie i przeciwzapalnie.Ma znaczące
działanie przy regeneracji tkanki chrzęstnej w stawach. Nadaje jej w połączeniu z glukozaminą i chondroityną odpowiednią elastyczność
i wspomaga ich funkcjonowanie. Aktywuje produkcję insuliny przez trzustkę oraz choliny przez wątrobę, co przyśpiesza metabolizm
węglowodanów oraz gojenie się ran. Wspomaga regulacje gospodarki kwasowo-zasadowej zapobiegając powstawaniu nowotworów,
które rozwijają się w środowisku kwaśnym z niedoborami tlenowymi. Poprawia wydolność płuc i zwiększa dotlenienie krwi. Chroni
protoplazmę komórek („ciało” komórek) przed uszkodzeniami, oczyszcza krew z pasożytów.Utrzymuje elastyczność i czystość tętnic
zapobiegając osadzaniu się płytki miażdżycowej. Pomaga łagodzić reakcje organizmu na alergeny z chemikaliów, pokarmowe i wziewne,
ponieważ blokuje działanie histaminy powodującej reakcję alergiczną. Neutralizuje wolne rodniki działając osłonowo i zapobiegając
procesom starzenia chrząstki stawowej. Zwiększa skuteczność antyoksydacyjną polifenoli i innych przeciwutleniaczy.Siarczan
Chondroityny – jest ważnym składnikiem chrząstki, który ją wzmacnia, pozwala zatrzymać wodę i inne składniki odżywcze, wiąże się z
kolagenem i elastyną przez co zwiększa ich elastyczność i wytrzymałość, poprawia zdolność amortyzacji.Zalecane spożycieJedna
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tabletka dziennie.WażneNie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.SkładnikiGlukozamina, Chondroityna, msm,
substancja wypełniająca: mikrokrystaliczna celuloza, substancja wiążąca: węglan wapnia, kwas stearynowy, substancje
przeciwzbrylające: stearynian magnezu, kroskarmeloza sodowa, substancja nabłyszczająca.ProducentSwanson Health
ProductsFargo,ND 58108
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