
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

SWANSON SPIRULINA 180 tabletek
 

Cena: 31,90 PLN

Opis słownikowy

Producent SWANSON

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościSWANSON SPIRULINA 180 tabletekduża zawartość białkazawiera witaminy z grupy B, jod oraz selenwspomaga układ
nerwowy i odpornościowydziała jako antyoksydantwspomaga oczyszczanie organizmuSpirulina to najzieleńsza i najzdrowsza
oceaniczna spirulina. Stanowi najsilniejsze i najbardziej przyswajalne źródło protein ze źródeł roślinnych. Tto mikroskopijna alga rosnąca
w wodach jezior Afryki oraz Ameryki środkowej i południowej. W swoim składzie zawiera aż 60% białka. Jest źródłem naturalnego jodu,
selenu, żelaza, cennych witamin z grupy B (B1, B2, B3, B6, B12), oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych, m.in. kwasu gamma-
linolenowego (GLA). Białko, które znajduje się w jej składzie składa się aż z 18 aminokwasów, z czego 8 z nich to aminokwasy ezogenne,
czyli te, które nie są wytwarzane przez organizm i musza zostać dostarczone z pożywieniem. Białko bierze udział w utrzymaniu masy
mięśniowej, rekonwalescencji, odpowiedniej regulacji cukru we krwi oraz w utrzymaniu zdrowych kości. Ze względu na
wysokowartościowe białko spirulina jest popularna w diecie wegańskiej i wegetariańskiej.Żelazo, którego źródłem jest spirulina odrywa
w organizmie role w transporcie tlenu do komórek. Bierze również udział w produkcji czerwonych krwinek oraz hemoglobiny. Wspiera
również prawidłową pracę układu odpornościowego oraz może przyczynić się do zmniejszenia zmęczenia. Warto dodać, że to
pochodzące z tej algi jest lepiej przyswajane niż to pochodzenia zwierzęcego. Związane jest to ze strukturą fikocyjanin, które są zdolne
do tworzenia kompleksów z żelazem.Jod bierze udział w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych, funkcjonowaniu układu
nerwowego, a także pomaga zachować zdrową skórę. Jod przyczynia się również do prawidłowego funkcjonowania tarczycy. Selen
pomaga zachować zdrowe włosy i paznokcie, w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, tarczycy oraz w ochronie
komórek przed stresem oksydacyjnym. Kwas gamma linolenowy pozytywnie wpływa na prawidłowe ciśnienie krwi, ma działanie
przeciwzapalne, pozytywnie wpływa na wygląd włosów, skóry i paznokci oraz wspiera odporność.Witamina B6, która znajduje się w
spirulinie przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego i pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych
krwinek. Przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.
Witamina B12 pomaga w funkcjonowaniu układów nerwowego i odpornościowego. Przyczynia się do utrzymania prawidłowego
metabolizmu energetycznego a także do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.Zalecane spożycieDwie tabletki 1-2 razy dziennie,
najlepiej na pusty żołądek.WażneProdukt niewskazany dla kobiet w ciąży i karmiących.SkładnikiSpirulina, substancja wypełniająca:
mikrokrystaliczna celuloza, substancja przeciwzbrylająca: węglan wapnia, substancja wiążąca: kwasy tłuszczowe, stabilizator: sól
sodowa karboksymetylocelulozy.
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Suplement diety - Swanson Spirulina 500mg  2 tabletki 4 tabletki

Spirulina (Arthrospira platensis)
(mikroalgi)

1000mg 2000mg

ProducentSwanson Health ProductsFargo,ND 58108
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