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ZAAWANSOWANA FORMUŁA ANTYOKSYDACYJNA SOLGAR
60 kaps.
 

Cena: 124,99 PLN

Opis produktu
 

ZAAWANSOWANA FORMUŁA ANTYOKSYDACYJNA SOLGAR 60 kaps.

Zaawansowana Formuła Antyoksydacyjna to suplement diety, który pomaga w utrzymaniu równowagi oksydacyjnej w organizmie.
Starannie wybrane witaminy i minerały są wzbogacone między innymi o ekstrakty z liści zielonej herbaty, winorośli właściwej i kory
sosny nadmorskiej (Pycnogenol®).

W organizmie człowieka podczas oddychania, trawienia, ćwiczeń, a nawet snu powstają reaktywne formy tlenu oraz wolne rodniki.
Pojawiają się one także w wyniku stresu emocjonalnego, promieniowania UV czy smogu (zanieczyszczenia powietrza). Cząsteczki tego
typu w nadmiarze mogą powodować zniszczenia w strukturach komórkowych, białkach oraz kwasach nukleinowych (Pol Merkur
Lekarski. 2020 Apr 22; 48(284):124-127.).

Aby zrównoważyć działanie tych cząsteczek warto zadbać o obecność w diecie substancji pełniących rolę przeciwutleniaczy. W
ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym pomagają witaminy B2, C, E oraz cynk, miedź, mangan i selen. Wszystkie te składniki
znajdują się w produkcie.

Holistyczne podejście firmy do suplementacji sprawia, że formuła uwzględnia aminokwasy (L-cysteina, tauryna, L-glutation). Aby
dodatkowo wzbogacić produkt, dodano spirulinę oraz ekstrakty z miłorzębu japońskiego, ostropestu plamistego i gotu kola.

Produkt bezglutenowy.
Nie zawiera: pszenicy, produktów mlecznych, drożdży, sztucznych substancji przedłużających trwałość, aromatów. Niska zawartość
cukrów.

Skład:
Witamina C (L-askrobinian wapnia), substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja wypełniająca: celuloza; skrobia
grochowa, substancje wypełniające: alginian sodu, guma arabska, fosforany wapnia, kwas cytrynowy; maltodekstryna, witamina E
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(bursztynian D-alfa tokoferylu), L-Cysteina (jako HCl), substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe (roślinnych) kwasów tłuszczowych,
dwutlenek krzemu; sproszkowana baza roślinna: spirulina, ekstrakt z liści miłorzębu japońskiego, ekstrakt z nasion ostropestu
plamistego (Silybum marianum), ekstrakt z gotu kola (Centella asiatica); tauryna, cynk (diglicynian cynku†), kompleks roślinny: ekstrakt z
liści zielonej herbaty (Camellia sinensis), ekstrakt z winorośli właściwej(Vitis vinifera), ekstrakt z sosny nad morskiej (Pinus pinaster) –
Pycnogenol®; L-glutation, mangan (diglicynian manganu†), witamina B2 (ryboflawina), sproszkowany ekstrakt z dzikiej róży (4:1),
mieszanina tokoferoli, miedź (glicynian miedzi), naturalny beta-karoten, witamina A (palmitynian retinylu), mieszanina karotenoidów,
selen (L-selnometionina).

Porcja dzienna (1 kapsułka) zawiera:
Witamina C (L-askrobinian wapnia) – 250 mg (313% RWS*)
Witamina E (bursztynian D-alfa tokoferylu) – 67 mg (559% RWS*)
L-cysteina (jako HCl) – 50 mg
Sproszkowana baza roślinna – 25 mg
w tym:
spirulina – 10 mg,
ekstrakt z liści miłorzębu japońskiego – 5 mg,
ekstrakt z nasion ostropestu plamistego (Silybum marianum) – 5 mg,
ekstrakt z gotu kola (Centella asiatica) – 5 mg
Tauryna – 25 mg
Cynk (diglicynian cynku†) – 5 mg (50% RWS*)
Kompleks roślinny – 25 mg
w tym:
ekstrakt z liści zielonej herbaty (Camellia sinensis) (standaryzowany na zawartość polifenoli – 7,5 mg),
ekstrakt z winorośli właściwej (Vitis vinifera),
ekstrakt z sosny nadmorskiej (Pinus pinaster) – Pycnogenol ® (standaryzowany na zawartość procyjanidyn – 1,5 mg)
L-glutation – 12,5 mg
Mangan (diglicynian manganu†) – 2 mg (100% RWS*)
Witamina B2 (ryboflawina) – 3 mg (215% RWS*)
Sproszkowany ekstrakt z dzikiej róży (4:1) – 13 mg
Mieszanina tokoferoli – 10 mg
Miedź (glicynian miedzi) – 0,5 mg (50% RWS*)
Naturalny Beta-karoten – 2,25 mg
Witamina A (2500 IU, palmitynian retinylu) – 375,5 μg (47% RWS*)
Mieszanina karotenoidów – 6 μg
Selen (L-selnometionina) – 25 μg (46% RWS*)
*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

† Albion Laboratories, Inc.
Pycnogenol® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Horphag Research Management S.A. Produkt jest chroniony patentami USA
oraz międzynarodowymi patentami.

Dawkowanie:
Osoby dorosłe jedna (1) kapsułka dziennie, najlepiej w trakcie posiłku lub według wskazań lekarza.

Kobiety w ciąży, matki karmiące, osoby zażywające lek, planujące jakiekolwiek procedury medyczne lub chirurgiczne lub osoby chore
powinny przed zażyciem skonsultować się z lekarzem.

Nie spożywać innych suplementów diety zawierających mangan.
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