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Medargin supl.diety 30 sasz.a 2 g
 

Cena: 31,98 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 sasz.a 2g

Postać -

Producent ETHIFARM SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Medargin jest suplementem diety zawierającym L-argininę w postaci soli chlorowodorku. Preparat Medargin uzupełnia codzienną dietę
w aminokwas – L-argininę i poprawia przepływ krwi. Medargin przeznaczony jest dla osób dorosłych.

Działanie i zastosowanie:
Medargin stosuje się w celu uzupełnienia codziennej diety w L-argininę – cząsteczkę będącą prekursorem w syntezie tlenku azotu –
głównego czynnika rozszerzającego naczynia. Arginina zawarta w Medargin bierze udział w syntezie tlenku azotu (NO) - cząsteczki,
której odkrycie i opisanie wpływu jaki wywiera na funkcjonowanie układu sercowo- naczyniowego zostało w 1998 roku uhonorowane
nagrodą Nobla. Jako potencjalne kierunki zastosowania L-argininy uznaje się:
miażdżycę tętnic kończyn dolnych
chromanie przestankowe (wysoka skuteczność potwierdzona licznymi badaniami klinicznymi)
hipercholesterolemię
nadciśnienie tętnicze
cukrzycę
fenomen Raynauda
przewlekła niewydolność nerek
sprawność seksualna
porost włosów
L-arginina zawarta w Medargin może być również stosowana przez sportowców, w celu zwiększenia wydolności wysiłkowej podczas
treningu.

Skład:
1 saszetka zawiera: 2,416 g chlorowodorku L-argininy co odpowiada 2,0 g czystej L-argininy
3 saszetki zawierają: 7,248 g chlorowodorku L-argininy co odpowiada 6,0 g czystej L-argininy

Stosowanie:
Medargin ma postać białego proszku, który należy rozpuścić w soku owocowym, wodzie lub jogurcie. Zaleca się stosowanie od 1 do 3
saszetek lub płaskich miarek dziennie, co odpowiada (2 – 6 g L-argininy). Nie należy przekraczać zalecanych dziennych dawek, chyba że
lekarz zadecyduje inaczej.

Zawartość opakowania:
1 opakowanie zawiera 30 saszetek.
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Przechowywanie:
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej, chroniąc od światła i wilgoci.
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