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SOLGAR IZOFAWLONY SOJOWE, 30 TABLETEK
 

Cena: 68,75 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl.

Postać TABLETKI

Producent SOLGAR

Opis produktu
 

SOLGAR IZOFAWLONY SOJOWE, 30 TABLETEK

**Opis produktu:**

W literaturze naukowej wiele uwagi poświęca się izoflawonom. Są to fitoestrogeny występujące w dużych ilościach w ziarnach soi. Trzy
główne izoflawony to daidzeina, genisteina i glicyteina. Stężenie izoflawonów w tabletkach Silnie Skoncentrowanych Izoflawonów firmy
Solgar jest około 50 razy większe, niż w wyizolowanym białku lub mące sojowej.
Produkt ten wytworzono z SoyLifeTM – specjalnego koncentratu izoflawonowego. SoyLifeTM jest zarejestrowanym znakiem
towarowym Schouten USA, Inc.
Soja w preparacie jest certyfikowana i niemodyfikowana genetycznie

Odpowiedni dla wegetarian i wegan.

**Składniki:**

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (1 lub 2 tabletki) zawiera:
Izoflawony sojowe (ekstrakt z zarodków soi) – 38 mg/76 mg
Składniki:
substancja wypełniająca: celuloza; izoflawony sojowe (ekstrakt z zarodków soi), substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu;
substancja wypełniająca: guma celulozowa; substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; substancja przeciwzbrylająca: sole
magnezowe (roślinnych) kwasów tłuszczowych; barwniki: dwutlenek tytanu, karmel amoniakalno-siarczynowy; substancja glazurująca:
gliceryna.

**Działanie:**

Izoflawony sojowe – związki chemiczne naturalnie występujące w roślinach. Pełnią funkcje barwników i przeciwutleniaczy
neutralizujących szkodliwe, wolne rodniki tlenowe. Swoją budową przypominają estrogeny – kobiece hormony płciowe. Badania
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wykazują, że zawarta w soi genisteina i daidzeina przyczyniają się do zachowania równowagi hormonalnej u kobiet. Przyjmowanie
izoflawonów sojowych może być również pomocne w okresie menopauzy. Izoflawony zmniejszają ryzyko chorób układu krwionośnego,
zwłaszcza choroby wieńcowej serca i miażdżycy naczyń krwionośnych. Dochodzi do obniżenia poziomu cholesterolu całkowitego oraz
trójglicerydów. Daidzeina zmniejsza ponadto lepkość krwi, mikrokrążenie obwodowe i zapobiega powstawaniu zakrzepów. Regularne
przyjmowanie izoflawonów może również zwiększać gęstość kości, a przez to zmniejsza ryzyko złamań.

**Zalecane spożycie:**

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: osoby dorosłe 1 – 2 tabletki, najlepiej zażywać w trakcie posiłku lub stosować wedle zaleceń
lekarza.

**Wielkość opakowania:**

30 tabletek

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.
Kobiety w ciąży, matki karmiące i osoby zażywające leki lub chore, powinny przed zażyciem preparatu skonsultować się z lekarzem.

**Producent:**

Solgar Polska Sp. z o. o.
ul. Skoroszewska 12
02-495 Warszawa

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. 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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