
 
Apteka" Pod Różami" MALAYA Sp. z o.o.

Ogrodowa 40, Racibórz
+48 32 415 14 67

 

 

LUKRECJA Cynk + Selen tabletki x 90 szt. SFD
 

Cena: 17,99 zł

Opis słownikowy

Producent SFD

Opis produktu
 

Postać

Tabletki

Opakowanie

90 szt.

Działanie

Korzeń lukrecji wykazuje właściwości przeciwzapalne, pomaga regenerować błony żołądka, przede wszystkim po zatruciu
pokarmowym, jak również w przypadku wrzodów czy zgagi. Lukrecja wzmacnia również układ odpornościowy, pomaga zwalczać
niewielkie infekcje oraz przeciwdziała chorobom. Dodatkowo, bakteriobójcze właściwości korzenia lukrecji pomagają hamować rozwój
paciorkowca Streptococcus mutans, odpowiadającego za powstawanie próchnicy.

Preparat zawiera cynk w formie cytrynianu cynku, który wyróżnia się bardzo wysoką biodostępnością. Bierze on udział w wielu
procesach biochemicznych i przemianach zachodzących w organizmie człowieka. Cynk odgrywa ważną rolę w utrzymaniu równowagi
kwasowo-zasadowej. Wpływa na zachowanie prawidłowej czynności prostaty i narządów rozrodczych. Dodatkowo, cynk wpływa na
utrzymanie poprawnego wzroku i systemu immunologicznego, jak również wspomaga ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym.

Suplement diety zawiera także selen, wykazujący działanie przeciwutleniające, pomaga chronić tkanki organizmu i komórki przed
uszkodzeniami wywołanymi przez wolne rodniki powstające wskutek przemiany metabolicznej.
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Wspomaganie układu odpornościowego, ochrona komórek przed wolnymi rodnikami.

Sposób użycia

Stosować 1 tabletkę dziennie, w trakcie posiłku. Popić wodą.

Ostrzeżenia

Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników aktywnych.
Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji. Suplement diety nie może być stosowany jako zamiennik zróżnicowanej diety. Ważne jest
stosowanie zróżnicowanej diety i prowadzenie zdrowego stylu życia.

Skład

Ekstrakt z korzenia lukrecji Glycyrrhiza glabra, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia, cytrynian cynku, substancje
przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, węglan wapnia, sole magnezowe kwasów tłuszczowych; selenian (VI) sodu.

Produkt może zawierać pochodne: zbóż zawierających gluten, soi, mleka, jaj.
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