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MyVITA SILVER KRZEM ORGANICZNY 60 KAPS.
 

Cena: 35,00 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kapsułki

Producent PRONESS

Opis produktu
 

MyVITA SILVER KRZEM ORGANICZNY 60 KAPS.

**Opis produktu:**

Popularność krzemu organicznego spowodowana jest jego znakomitym przyswajaniem (w porównaniu do formy krzemu występującego
w naturze). Krzem organiczny wchłania się nawet do 60% lepiej niż ten w postaci koloidalnej.
Stawy - krzem jest niezbędny do produkcji chrząstki stawowej i płynu śródstawowego. Podawanie doustne krzemu zmniejsza bóle i
zwiększa zakres ruchomości stawów poprzez odbudowę chrząstki stawowej i utrzymanie odpowiedniej ilości płynu stawowego.
Kości - krzem organiczny działa jako czynnik regulujący mineralizację, stymuluje DNA do syntezy komórek kości (osteoblastów),
zwiększa syntezę kolagenu, nie dopuszcza do osteoporozy i wspomaga jej leczenie.
Ścięgna - krzem uaktywnia odpowiedni enzym, które zwiększa syntezę endogennego kolagenu i elastyny - głównych składników
ścięgien.
Układ krwionośny - krzem organiczny zmniejsza porowatość wewnętrznej wyściółki naczyń, uniemożliwiając tym samym nadmierne
odkładanie się złogów cholesterolu i wapnia w ściankach. Zapewnia optymalną elastyczność naczyń krwionośnych.
Błony śluzowe - krzem odbudowuje błony śluzowe w przewodach układu oddechowego, układu pokarmowego i drogach rodnych kobiet.
Mózg - krzem organiczny odgrywa istotną rolę w jego funkcjonowaniu. Poprzez blokowanie kumulacji glinu ogranicza możliwość
rozwoju choroby Alzheimera.
Skóra - krzem organiczny wzmacnia syntezę kolagenu i elastyny, aktywuje niezbędne enzymy do ich syntezy. Potrzebny jest w
aktywowaniu enzymów wzmacjniający wytrzymałość i elastyczność struktur podporowych skóry. Krzem zapobiega powstawaniu
zmarszczek - skóra jest gładka, zdrowia i dobrze ukrwiona.
Włosy - krzem powoduje, że włosy są bardziej elastyczne i błyszczące, mają mniejszą tendencję do wypadania.

**Składniki:**

Ekstrakt z pędów bambusa (bambusa arundinacea) standaryzowany na zawartość minimum 70% krzemionki,
hydroksypropylometyloceluloza (otoczka z celulozy roślinnej)
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**Działanie:**

Suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

**Zalecane spożycie:**

1 kapsułka dziennie. Popić wodą.

**Wielkość opakowania:**

60 kaps.

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.
Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym piersią oraz dzieciom.

**Producent:**

MyVita Proness
Nowodworska 17
59-220 Legnica

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym
piersią oraz dzieciom. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania
prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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