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SOLGAR, L-Arginina 1000 mg, 90 tabletek
 

Cena: 129,00 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 90 tabl.

Postać Tabletki

Producent SOLGAR POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

OPIS PRODUKTU
Preparat zawiera 1000 mg L-argininy w postaci wolnej.L-Arginina należy do grupy składników pokarmowych zwanych aminokwasami.
Właśnie z aminokwasów organizm ludzki buduje w procesie przemiany materii wszystkie niezbędne mu białka. Aminokwasy dzielimy na
egzogenne (niezbędne), które muszą być dostarczone z pożywienia oraz endogenne (nie niezbędne), które mogą być dostarczane z
pożywienia ale również organizm potrafi wytworzyć je sam z innych składników diety. W ciągu ostatnich paru lat dowody z badań
naukowych uzasadniają zmianę statusu L-Argininy ze statusu aminokwasu (endogennego) nie niezbędnego, na status warunkowo
egzogennego (warunkowo niezbędnego). Uzasadnieniem takiego stanowiska jest niezwykle ważna rola L-argininy w zdrowiu układu
sercowo-naczyniowego w tym w nadciśnieniu, w utrzymaniu sprawności płciowej mężczyzn, czy wreszcie w treningu sportowym. L-
Arginina w postaci wolnej nie wymaga trawienia przez organizm i dlatego bezpośrednio wchłaniana jest do krwioobiegu. Dzięki temu jest
lekkostrawna, nie obciąża układu trawiennego, a jej działanie rozpoczyna się w ciągu kilku minut.

SKŁAD
1 (jedna) tabletka zawiera:
L-arginina...........................................1000 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.

DAWKOWANIE
1 tabletka dziennie

OPAKOWANIE
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90 tabletek

KURACJA
90 dni

INFORMACJE DODATKOWE
Naturalne substancje pomocnicze
Stabilizator:
glicerol roślinny
Substancje wypełniające:
celluloza mikrokrystaliczna
Substancja przeciwzbrylająca:
roślinny stearynian magnezu, dwutlenek krzemu, rośliny kwas stearynowy

Informacja alergiczna
Produkt nie zawiera:
cukru, soli, skrobi, drożdży, pszenicy, soi, glutenu, produktów mlecznych i jest produkowany bez użycia sztucznych substancji
konserwujących, zapachowych lub barwiących. Odpowiedni dla wegan.
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