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SINGULARIS L-ARGININA PLUS 525MG+2,5MG+60,87MG
 

Cena: 54,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Postać kaps.

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

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

L-ARGININA FORTE SUPERIOR to suplement diety zawierający L-argininę w bardzo wysokiej dawce 700 mg w jednej kapsułce.
Wspomaga między innymi funkcje związane z wydolnością organizmu. Pieprz czarny (Bioperine®) – wspiera wchłanianie składników
odżywczych.

Zalecane stosowanie:

problemy sercowe – naczyniowe nadciśnienie, choroba wieńcowa, chromanie przestankowe,
ćwiczenia siłowe,
marskość wątroby,
bezpłodność mężczyzn.

Dzienna porcja (5 kapsułek) zawiera:
L-arginina 3500 mg, ekstrakt z owoców pieprzu czarnego (Piper nigrum) (BioPerine®) 10 mg

Sposób użycia:
Zaleca się przyjmowanie 1 - 5 kapsułek dziennie, popijając wodą. 1 - 3 : poprawa ogólnej wydolności oraz/lub zaburzenia erekcji 3– 5 :
ćwiczenia fizyczne 5 : chromanie przestankowe, choroba wieńcowa, nadciśnienie

Ekonomia produktu:
Butelka zawiera: 60 kapsułek żelatynowych - suplementacja 10 – 30 dni.

Składniki:
Chlorowodorek L-argininy, , substancja przeciwzbrylajaca (sole magnezowe kwasów tłuszczowych - roślinne), ekstrakt z owoców
pieprzu czarnego - (Piper nigrum) - Bioperine®, składniki otoczki (żelatyna), barwnik (dwutlenek tytanu).

Rola L-argininy w organizmie jest szeroka z uwagi na powstający z niej tlenek azotu, który rozszerza i uelastycznia naczynia, korzystnie
wpływa na serce i układ krążenia, może też być pomocna w problemach z erekcją. Dodatkowo arginina wpływa na działanie grasicy, w
której dojrzewają limfocyty T. Stąd jest uznawana za aminokwas poprawiający odporność. Poza tym L-arginina reguluje wydzielanie
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insuliny, prolaktyny, glukagonu.

Jest aminokwasem anabolicznym, więc sprzyja budowaniu organizmu i produkcji białek, w tym białek kurczliwych włókienek
mięśniowych. Arginina wpływa też na produkcję kolagenu oraz eliminację amoniaku z organizmu, biorąc udział w przekształcaniu go w
mocznik. Dodatkowo przyspiesza ona regenerację tkanek i gojenie się ran.
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