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Mt SELEN+WITAMINA B12 300ML
 

Cena: 59,00 PLN

Opis słownikowy

Postać PŁYN

Producent JIW INWEX SP.Z O.O.

Opis produktu
 

  Opis

Seria mitochondrialna Mt Invex Remedies

Seria suplementów diety zawierająca substancje mitochondrialne, które mają na celu wspomagać prawidłowe funkcjonowanie
mitochondriów w komórkach organizmu. Mitochondria należą do jednych z najistotniejszych organelli w komórkach człowieka – są
źródłem energii chemicznej dla całej komórki. To nasze minielektrownie - tworzą podstawowe „paliwo” chemiczne w formie związku
ATP, który jest wykorzystywany do „zasilania” w energię większości procesów metabolicznych zachodzących w organizmie.

Suplement diety Selen + Witamina B12 jest produktem którego zadaniem jest suplementacja selenu oraz witaminy B12 w organizmie.

Selen:

  pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym (bierze udział w tworzeniu enzymów antyoksydacyjnych),
  pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego,
  pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy (wspomaga układ hormonalny tarczycy),
  przyczynia się do prawidłowego przebiegu spermatogenezy (wpływa na płodność u mężczyzn – bierze udział w powstawaniu i
dojrzewaniu plemników),
  pomaga zachować zdrowe włosy oraz paznokcie.

Witamina B12:

  B12 pełni ważną funkcję w mitochondriach – „fabrykach energii”. Związek ten należy do tzw. mitoceutyków – substancji kluczowych w
procesach tworzenia energii w mitochondriach.
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Ponadto:

  przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego,
  przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia,
  pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek,
  pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny,
  przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego,
  pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego,
  pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych,
  odgrywa rolę w procesie podziału komórek.

Składniki:

Woda, Ksylitol – nośnik, L-selenometionina, Metylokobalamina

Zalecane stosowanie: 1 raz dziennie po 5ml (miarka). Zalecaną ilość wymieszać z ½ szklanki soku owocowego, warzywnego lub wody.
Sporządzony roztwór wypić. Stosować po posiłku. Po otwarciu przechowywać w lodówce.

Zalecane dzienne spożycie (RWS): selen 55 μg, witamina B12 2,5 μg

Zalecana dzienna porcja produktu (5 ml) zawiera: selen 55 μg (100% RWS), witamina B12 2,5 μg (100% RWS)

Pojemność: 300 ml

Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut
zróżnicowanej diety. W utrzymaniu dobrej kondycji zdrowotnej duże znaczenie odgrywa zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb
życia. Produktu nie powinny stosować kobiety w ciąży i karmiące piersią, jak również dzieci poniżej 3 roku życia.

Podmiot odpowiedzialny: Invex Remedies Sp. z o. o., al. Solidarności 34, 25-323 Kielce

Przechowywanie: przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
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