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SINGULARIS ENZYMY TRAWIENNE 30 KAPS.
 

Cena: 41,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,15 g

Postać kaps. z rośl.celulozy

Producent ACTIVEPHARM LABS SP. Z O.O. SP.K.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Niedobór lub brak enzymów trawiennych może mieć poważne konsekwencje dla całego organizmu.

Efektem zaburzeń trawienia mogą być nie tylko ogólnie pojęte dysfunkcje gastryczne, lecz także poważne

choroby ogólnoustrojowe wynikające z braku zapewnienia organizmowi podstawowych związków chemicznych.

Enzymy nie są pochodzenia zwierzęcego.
Nadają się dla wegan i wegetarian.

WŁAŚCIWOŚCI:

poprawia trawienie,
chroni wątrobę,
rozkłada białka, tłuszcze, węglowodany,
wspomaga wchłanianie witamin i składników mineralnych,
wspomaganie trawienia wzmacnia system immunologiczny,
zwiększa odporność na stres,
zwiększa wytrzymałość organizmu, daje lepszą ogólną jakość życia,
wspomaga wchłaniać witaminy i składniki mineralne,
daje ogólną lepszą jakość życia.

Składnik atywny
Dzienna porcja (1 kapsułka) zawiera:
DIGEZYME® kompleks enzymów trawiennych - 150 mg
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Alfa amylaza (pochodzenie: Aspergillus oryzae) 3600 U*
Proteaza (pochodzenie: Bacillus licheniformis) 900 U*
Celulaza (pochodzenie: Trichoderma longibrachiatum) 30 U*
Laktaza (pochodzenie: Aspergillus oryzae) 600 U*
Lipaza (pochodzenie: Rhizopus oryzae) 150 U*

U*–jednostka aktywności enzymów

Sposób użycia:
Zalecane dawkowanie produktu to 1 kapsułka na dobę dla dorosłych. Produkt należy spożywać przed posiłkiem lub w trakcie posiłku,
popijając szklanką wody.

Ekonomia produktu:
Butelka zawiera: 30 kapsułek wegańskich - suplementacja 30 dni.

Składniki:
Enzymy trawienne (Digezyme®), substancja wypełniająca (celuloza mikrokrystaliczna), składniki otoczki
(hydroksypropylometyloceluloza), substancja przeciwzbrylająca (sole magnezowe kwasów tłuszczowych- roślinne), nośnik
(maltodekstryna).

Suplement diety o opatentowanym składzie Digezyme® korzystnie wpływa na trawienie, gdyż zawiera kompleks 5 enzymów
trawiennych: amylazę, proteazę, celulazę, laktazę i lipazę.

+Amylaza – rozkłada skrobię i inne polisacharydy,
+Laktaza – odpowiedzialna za hydrolizę laktozy na monocukry glukozę i galaktozę. Laktaza jest niezbędna wprocesie trawienia przy
hydrolizie laktozy zawartejw mleku. Niedobór tego enzymu powoduje zespół objawów określanych jako nietolerancja laktozy.
+Lipaza – odpowiedzialne za rozkład lipidów
+Celulaza – enzym rozkładający celulozę
+Proteaza – enzym rozkładający proteiny i peptydy (aminokwasy)

DigeZyme® zawiera kompleks 5 enzymów trawiennych nie będących pochodzenia odzwierzęcego.

Proteaza pochodzenia bakteryjnego

Pozostałe 4 uzyskane z grzybów

Wysoka dawka 150 mg w jednej kapsułce wegańskiej

Tylko 1 kapsułka dziennie
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