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SOLGAR, Celadrin 525, 60 kapsułek
 

Cena: 135,00 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kapsułki

Producent SOLGAR VITAMIN AND HERB

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

OPIS PRODUKTU
Celadrin to naturalna matryca cetylowanych, estryfikowanych kwasów tłuszczowych. Estryfikacja to proces, w którym kwasy
tłuszczowe są stabilizowane poprzez połączenie ich z alkoholem – w tym przypadku alkoholem cetylowym. Powstające zestryfikowane
kwasy tłuszczowe są bardzo stabilne i nie wchodzą w reakcje z tlenem. Celadrin zawiera mirystooleinian cetylu, mirystynian cetylu,
palmitooleinian cetylu, laurynian cetylu, palmitynian cetylu i oleinian cetylu.

Celadrin, który jest złożoną cząsteczką zawierającą różne kwasy tłuszczowe, może przenikać przez błony komórkowe, dzięki czemu
poprawia stan oraz integralność błon oraz przesyłanie sygnałów pomiędzy komórkami. W konsekwencji ograniczeniu ulega produkcja
związków zapalnych zwanych prostaglandynami. Może również zmniejszać wytwarzanie czynników immunologicznych wywierających
niekorzystny wpływ, takich jak IL-6, które odgrywają istotną rolę w stanach zapalnych. Wyniki badań wskazują również, że Celadrin może
hamować enzym COX-2, który odpowiada za przekształcanie kwasu arachidonowego do prozapalnych prostaglandyn. Próby kliniczne
wskazują na rolę, jaką Celadrin może odgrywać w modulowaniu procesu zapalnego w chorobach, takich jak zapalenie stawów. Na
podstawie obecnie dostępnych informacji można stwierdzić, że Celadrin może być pożyteczny także w przypadku łagodnych dolegliwo-
ści i bólów związanych ze zwykłym bólem głowy, urazami powysiłkowymi, stłuczeniami i naderwaniem więzadeł.

SKŁAD
Dwie kapsułki zawierają:
Kompleks kwasów tłuszczowych Celadrin...................................1050 mg
(Estryfikowane kwasy tłuszczowe, 780 mg)

SPOSÓB UŻYCIA
Najlepiej zażywać w trakcie posiłku lub stosować według wskazań lekarza. Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu
dnia. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.

Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające leki lub chore, powinny przed zażyciem preparatu skonsultować się z lekarzem.
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DAWKOWANIE
2 kapsułki dziennie

OPAKOWANIE
60 kapsułek

KURACJA
30 dni

INFORMACJE DODATKOWE
Naturalne substancje pomocnicze
olej z krokosza barwierskiego
oliwa z oliwek
Barwnik: karmel
Otoczka kapsułki żelowej: żelatyna, glicerol, woda
Informacja alergiczna
Produkt nie zawiera:
cukru, soli, skrobi, kukurydzy, drożdży, pszenicy, soi, glutenu, produktów mlecznych i jest produkowany bez użycia sztucznych substancji
konserwujących, zapachowych lub barwiących.
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