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CYNK 1.25 MG ORG ZE SPIRULINĄ MSE 120 kap
 

Cena: 122,00 PLN

Opis słownikowy

Postać TABLETKI

Producent Mito-Pharma

Opis produktu
 

Cynk dwuwartościowy MSE
na zdrowe włosy i paznokcie
Dlaczego Cynk dwuwartościowy MSE?
Firma MSE dr Enzmann jest wiodącym producentem preparatów mitochondrialnych w Niemczech. Od 40 lat nieustannie tworzy
najwyższej jakości preparaty oraz gwarantuje niezmienność składu. Skuteczność preparatów potwierdzają badania naukowe.
 100% naturalny preparat Cynk dwuwartościowy MSE - to cynk  pozyskany z mikroalgi  spiruliny platensis i uzupełniony o jej właściwości
skuteczny przy halitozie ( nieprzyjemnym zapachu z ust)
Cynk dwuwartościowy MSE to organiczna  forma cynku zwiazana z białkem (pozyskany z mikroalgi spiruliny platensis) występująca
naturalnie w żywności.
Cynk dwuwartościowy MSE  jest dobrze tolerowany, nie zawiera kazeiny, laktozy, drożdży, żelatyny, glutenu i barwników
Cynk dwuwartościowy MSE ma gwarantowana najwyższą skuteczność wchłaniania
Algi zawarte w preparacie nie są pozyskiwane z morza, lecz z jezior sodowych- dzięki temu są ubogie w jod i odpowiednie dla osób
wrażliwych na ten pierwiastek
Polecany weganom i wegetarianom ( nie zawiera żelatyny)
Najwyższy stopień czystości i dobra przyswajalność gwarantowane przez Niemieckie Laboratorium MSE i zespół badawczy dr Franza
Enzmanna.
1 tabletka zawiera 1,25 mg organicznego cynku, większą dawkę posiada tylko Cynkomit MSE - 1 kapsułka zawiera 15 mg; co odpowiada
150% zalecanej dawki dziennej. Sprawdź tutaj
Preparat tworzony zgodnie z GMP- stosowanie preparatów zgodnie z GMP gwarantuje, że otrzymujecie Państwo określone substancje
w dawkach zgodnych z informacją podaną na opakowaniu.
Cynk dwuwartościowy MSE
Cynk dwuwartościowy MSE-  naturalny cynk dwuwartościowy pozyskany z  mikroalgi spiruliny platensis. Związany z białkiem cynk  (taki
jak wystepuje w mikroaldze spirulina platensis) doskonale kumuluje się w organizmie i nie jest przedwcześnie wydalany, w
przeciwieństwie do cynku w postaci soli. Doskonałą  przyswajalność Cynku II MSE otrzymano dzięki pozyskaniu tego pierwiastka z
wysokobiałkowej i bogatej w ponad 50 różnorodnych naturalnych składników mikroalgi spiruliny platensis.
Cynk dwuwartościowy MSE - to preparat  naturalny o najwyższej jakości, czystości i biodostępności. Zażywany w zalecanych dawkach
jest dobrze tolerowany, ubogi w jod, nie zawiera kazeiny, laktozy, drożdży, żelatyny, glutenu i barwników !
Właściwości cynku:
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cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowej równowagi kwasowo- zasadowej
pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu węglowodanów
pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych
pomaga w prawidłowej syntezie DNA
pomaga w utrzymaniu prawidłowej płodności i prawidłowych funkcji rozrodczych
przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych
przyczynia się do prawidłowego utrzymania metabolizmu kwasów tłuszczowych
przyczynia się do prawidłowego utrzymania metabolizmu witaminy A
pomaga w prawidłowej syntezie białka
pomaga w utrzymaniu zdrowych kości
pomaga zachować zdrowe włosy, paznokcie i skórę 
pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu testosteronu we krwi
pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym
bierze udział w procesie podziału komórek
Mikroalga Spirulina platensis MSE
Mikroalgi  Spirulina platensis są uważane przez specjalistów do spraw żywienia za wysokowartościowy składnik pożywienia. Znane są
ze swojego szerokiego spektrum zawartości  makro- i mikro- składników odżywczych; takich jak:   białko (do 65%), witaminy (przede
wszystkim witamina B12), składniki mineralne i pierwiastki śladowe; jak chlorofil. Ponieważ spirulina platensis MSE  pozyskiwana jest z
jezior sodowych, a nie z mórz, jest ona uboga w jod  i tym samym odpowiednia dla osób wrażliwych na  jod. Dla polepszenia absorbcji
 niektórych pierwiastków śladowych dodaje  się kultury spiruliny i tym samym wiąże je biologicznie. Preparat  CYNK II  MSE jest
 biologicznie związany ze spiruliną platensis.

Jedna tabletka CYNKU II MSE zawiera: 500 mg spiruliny platensis - w skład której wchodzi: 1,25 mg organicznego cynku

65% ( od 300 -325 mg białka roślinnego)
około 14 % ( 70 mg) węglowodanów
3,5 - 6,5% ( 17,5 - 32,5 mg) tłuszczów
do 7% ( 35mg) składników mineralnych
witaminy
pierwiastki śladowe
chlorofil

Przeznaczenie produktu
Cynk  jest kofaktorem ponad 200 enzymów, utrzymuje w zdrowiu skórę, włosy i paznokcie. Cynk  przyczynia się do utrzymania
prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych. Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowej równowagi kwasowo-zasadowej,
metabolizmie węglowodanów i kwasów tłuszczowych, metabolizmie witaminy A, wspomaga prawidłową syntezę DNA i białka. Cynk
pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych oraz prawidłowego widzenia. Cynk chroni komórki przed stresem
oksydacyjnym. Cynk pomaga w utrzymaniu zdrowych kości oraz w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Cynk
związany z białkiem, takim jak występuje w aldze Spirulina platensis kumuluje się w organizmie (Spirulana platensis  kumulowana jest w
jeziorach sodowych i jest uboga w jod).

Skład i sposób użycia
Skład:
substancja czynna: 1 tabletka zawiera 500 mg Spiruliny platensis z 1,25 mg organicznego cynku,      
substancja powlekająca: hydroksypropylometyloceluloza
Zalecana dzienna porcja: 2-6 tabletek w zależności od zapotrzebowania organizmu.  

Skład zalecanej dziennej porcji:
Substancje aktywne: 
Ilość w 2 tabletkach 
Spirulina platensis - 1000 mg 
w tym: organiczny cynk - 2,50 mg (25% RWS*) 
Ilość w 3 tabletkach 
Spirulina platensis - 1500 mg
w tym: organiczny cynk - 3,75 mg (37,50% RWS*) 
Ilość w 4 tabletkach
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Spirulina platensis - 2000 mg
w tym: organiczny cynk - 5 mg (50% RWS*)
Ilość w 5 tabletkach
Spirulina platensis - 2500 mg 
w tym: organiczny cynk - 6,25 mg (62,50% RWS*) 
Ilość w 6 tabletkach
Spirulina platensis - 3000 mg
w tym: organiczny cynk - 7,50 mg (75% RWS*) 
*RWS - Referencyjnej Wartości Spożycia

Sposób użycia: 2- 6 tabletek dzienne. Najlepiej spożywać przed lub podczas posiłków, popijając wystarczającą ilością wody. 

Sposób użycia i dawkowanie: 2- 6 tabletek  dzienne. Najlepiej spożywać przed lub podczas posiłków, popijając wystarczającą ilością
wody. 

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Należy przestrzegać zdrowego trybu życia i różnorodnie
się odżywiać.

Cynk II MSE nie zawiera drożdży, żelatyny glutenu, kazeiny, laktozy i barwników.
Czystość i jakość preparatu
Wszystkie produkty MSE Pharmazeutika dr Franz Enzmann zawierają fizjologiczne substancje o najwyższym stopniu czystości, w
odpowiednio wysokich  dawkach i formie. Jedynie tak przygotowane substancje mogą w wystarczającej ilości trafić bezpośrednio do
komórek i mitochondriów. Ich działanie jest potwierdzone badaniami.
Niemieckie Laboratorium MSE  dr Franz Enzmann, w oparciu o 40 lat badań,  gwarantuje nam zachowanie stałości składu i najwyższej
czystości preparatów.
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