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SOLGAR L-ARGININA 500 50KAPS.
 

Cena: 44,46 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 50 kaps.

Postać kapsułki

Producent SOLGAR

Opis produktu
 

SOLGAR L-ARGININA 500 50KAPS.

**Opis produktu:**

L-Arginina Solgar zawiera 500 mg L-argininy w postaci wolnej. L-Arginina należy do grupy składników pokarmowych zwanych
aminokwasami. Właśnie z aminokwasów organizm ludzki buduje w procesie przemiany materii wszystkie niezbędne mu białka.
Aminokwasy dzielą się na egzogenne (niezbędne), które muszą być dostarczone z pożywienia oraz endogenne (nie niezbędne), które
mogą być dostarczane z pożywienia, ale również organizm potrafi wytworzyć je sam z innych składników diety. L-Arginina odgrywa
niezwykle ważną rolę w funkcjonowaniu układu sercowo-naczyniowego, nadciśnieniu, utrzymaniu sprawności płciowej mężczyzn oraz
treningu sportowym. L-Arginina w postaci wolnej nie wymaga trawienia przez organizm i dlatego jest bezpośrednio wchłaniana do
krwiobiegu. Jest lekkostrawna, nie obciąża układu trawiennego, a jej działanie rozpoczyna się w ciągu kilku minut.

**Składniki:**

Otoczka kapsułki (hydroksypropylometyloceluloza); substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; substancja przeciwzbrylająca:
roślinny stearynian magnezu. 1 kapsułka zawiera: substancję czynną L-Argininę 500 mg.
**Działanie:**

Solgar L-Arginina to preparat przeznaczony do stosowania w gojeniu się ran po oparzeniach, bezpłodności u mężczyzn, chorobach
sercowo-naczyniowych, ćwiczeniach siłowych i odżywianiu sportowców, marskości wątroby, przeroście gruczołu krokowego,
przyspieszeniu naprawy tkanek po zabiegach chirurgicznych oraz w przypadku słabego krążenia krwi.
**Zalecane spożycie:**

1 kapsułka dziennie, najlepiej w trakcie posiłku
**Wielkość opakowania:**

50 kapsułek
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**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.
Kobiety w ciąży, matki karmiące i osoby zażywające leki lub chore (również dzieci), 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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