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SWANSON WITAMINA E MIXED TOCOPHEROLS 400IU
mieszanka tokoferoli 100 kapsułek
 

Cena: 33,50 PLN

Opis słownikowy

Producent SWANSON

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościSWANSON WITAMINA E MIXED TOCOPHEROLS 400IU mieszanka tokoferoli 100 kapsułekProdukt zawiera mieszaninę
tokoferoli. Oprócz naturalnej postaci oleistej D-alfa tokoderolu, która posiada 100% aktywności biologicznej naturalnej witaminy E,
znajduje się naturalnie występująca mieszanina tokoferoli. Witamina E to termin używany w odniesieniu do ośmiu różnych związków,
które są podzielone na dwie kategorie: tokoferole i tokotrienole. Każda kategoria jest dodatkowo podzielona na alfa, beta, gamma i delta.
Witamina E jest witaminą rozpuszczalną w tłuszczach, powstaje tylko w roślinach a jej naturalnym źródłem jest olej z kiełków pszenicy,
całe ziarna zbóż i zielone warzywa liściaste. Ludzie i zwierzęta nie są w stanie syntetyzować witaminy E, zatem musi one być dostarcza
z pożywieniem. Bardzo określenie "witamina E" jest stosowane tylko w przypadku alfa-tokoferolu, jednak dobroczynne właściwości
posiadają i tokoferole i tokotrienole D-alfa tokoferyl występujący w produkcie, posiada 100 procent aktywności biologicznej naturalnej
witaminy E.Witamina E to przed wszystkim jeden z najważniejszych naturalnych przeciwutleniaczy (zwalcza wolne rodniki i chroni
organizm przed ich szkodliwym działaniem). Witamina ta "wyłapuje" wolne rodniki przekształcając je w niegroźne substancje, które
zostają wydalone później z organizmu. Zabezpiecza wielonienasycone kwasy (omega-3 i omega-6) przed utlenianiem - kwasy
tłuszczowe po utlenieniu przestają już być wielonienasycone.Tokotrienole natomiast występują w konfiguracjach: alfa, beta, gamma i
delta. Są one elementami enzymów, zmniejszają poziom homocysteiny, poprawiają wrażliwość na insulinę oraz chronią istotne obwody
mózgu. Są one silnymi antyoksydantami, które wspierają pracę organizmu.Zalecane spożycieJedna kapsułka dziennie.WażneNie
przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.SkładnikiWitamina E, otoczka kapsułki: żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć:
glicerol, wegetariański i sojowy olej, oczyszczona woda.

 

Suplement diety - Swanson Witamina E Mieszanka 400IU  1 kapsu?kadzienne referencyjnewarto?ci

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/swanson-witamina-e-mixed-tocopherols-400iu-mieszanka-tokoferoli-100-kapsulek.html
https://aptekazawiszy.pl/swanson-witamina-e-mixed-tocopherols-400iu-mieszanka-tokoferoli-100-kapsulek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

spo?ycia

Witamina E (D-alfa tokoferol oraz
mieszanka tokoferli: beta-tokoferol,
delta-tokoferol i gamma-tokoferol)

 267mg równowa?nika alfa-tokoferolu 2225%

ProducentSwanson Health Products]Fargo,ND 58108
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