Uroda : Krzem SILOR + B

Krzem SILOR + B

Krzem SILOR + B z borem...

Ocena: Nie ma jeszcze oceny
Cena

134,00 z?
124,07 z?
134,00 z?

9,93 z?

Zadaj pytanie o produkt

Szczegó?y produktu

Add to Moja przechowalnia
Added by members: 0

Suplement diety jest uzupe?nieniem linii kosmetycznych, stosuje sie? go w celu poprawy ogo?lnej kondycji sko?ry, w?oso?w i paznokci.
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Zalecany szczego?lnie osobom z niedoborem i zwie?kszonym zapotrzebowaniem na krzem, takim jak: osoby starsze, sportowcy, osoby po
urazach i w okresie rekonwalescencji, osoby borykaja?ce sie? z chorobami uk?adu krwionos?nego, a takz?e z problemami sko?rnymi, czy
wypadaniem w?oso?w.
Z uwagi na wzrost uprzemys?owienia, alkalizowania gleb wapniem oraz przetwarzanie i rafinowanie z?ywnos?ci, 90% populacji cierpi na
niedobory krzemu i zakwaszenie organizmu.
Jest niezwykle wa?nym sk?adnikiem budulcowym tkanki ??cznej, a wi?c ma wp?yw na zdrowie ko?ci (zapobieganie osteoporozie), zdrowie
w?osów(mniej ?amliwe), skóry (zapobieganie powstawaniu zmarszczek), paznokci (wytrzyma?e i elastyczna), zdrowie uk?adu sercowonaczyniowego (zapobieganie mia?d?ycy), zdrowie uk?adu ruchu (zapobieganie zanikaniu miazgi stawowej), zdrowie dróg moczowych,
zdrowie mózgu (zapobieganie chorobie Alzhaimera).
Krzem dzia?a równie? regeneruj?co, oczyszczaj?co, przeciw grzybiczo oraz wzmacniaj?co na organizm cz?owieka na wszystkich jego
poziomach fizycznych i energetycznych.
Gruczo?y wydzielania wewn?trznego nie mog? dobrze funkcjonowa? przy jego braku (podwzgórze, przysadka mózgowa, szyszynka
(zaburzenie pracy systemu hormonalnego), tarczyca (niedoczynno??, nadczynno??), przytarczyce, grasica (uk?ad odporno?ciowy),
nadnercza, jajniki i j?dra.
Wspomnieli?my o tkance ??cznej. Jest to podstawowa tkanka buduj?ca szkielet, uk?ad chrz?stno stawowy, naczynia krwiono?ne. Tkanka
??czna tworzy wype?nienie przestrzeni mi?dzykomórkowej, tkank? t?uszczow?, krew i limf?. Od jej jako?ci zale?y wytrzyma?o?? tkanek oraz
stabilno?? strukturalna organizmu cz?owieka.
Aby tkanka kostna mog?a odbudowywa? si? musz? powsta? osteoblasty i inne elementy macierzy bia?kowej, w których niezast?pion? rol?
odgrywa krzem. Ciemi?czko dziecka nie zaro?nie gdy organizm nie b?dzie mia? wystarczaj?cej ilo?ci krzemu. Przy braku krzemu ko?ciec
b?dzie zdeformowany.
Zdrowie t?tnic oraz pozosta?ej cz??ci uk?adu krwiono?nego zale?y od jako?ci i wytrzyma?o?ci tkanek buduj?cych je a ta zale?y od ilo?ci
krzemu w nich zawartego. Je?li krzemu jest zbyt ma?o jego miejsce zajmuje wap? powoduj?c os?abienie i p?kanie ?cianek zak?ócaj?c ?agodny
przep?yw krwi. Aby da? szans? organizmowi na prze?ycie p?kni?cia zaklejane s? substancjami transportuj?cymi cholesterol powoduj?c jeszcze
wi?ksze problemy w przep?ywie krwi. Zbadano, ?e osoby z mia?d?yc? maj? mniejsz? ilo?? krzemu we krwi ni? osoby zdrowe.
W drogach moczowych krzem tworzy ochronne warstwy zapobiegaj?ce powstawaniu kamieni moczowych.
Suplement AuSi CuB jest produktem na?adowanym ujemnymi i dodatnimi jonami, które równowa?? i odbudowuj? zniszczone lub os?abione
komórki, poprzez bezpo?redni wp?yw na proces regeneracji na poziomie komórkowym.
Ro?liny absorbuj? kwas krzemowy z gleby i przetwarzaj? na krzem spolimeryzowany, w celu mechanicznego i strukturalnego wsparcia.
Wyja?nia to, dlaczego pokarmy z du?? ilo?ci? w?ókna takie jak; owies, otr?by i warzywa, zawieraj? wi?ksz? ilo?? krzemu.
Niezbalansowana dieta, z ograniczon? ilo?ci? warzyw, owoców i zbó?, zawiera mniejsz? ilo?? krzemu.
Pomimo ?e po?ywienie z pe?nego ziarna jest naturalnym ?ród?em krzemu, krzem tam zawarty nie jest rozpuszczalny i nie mo?e by?
bezpo?rednio zaabsorbowany przez uk?ad trawienny. Krzem z po?ywienia jest rozpuszczany przez kwasy ?o??dkowe, tworz?c kwas
krzemowy, który absorbowany jest bezpo?rednio przez ?cianki ?o??dka i jelit, przedostaj?c si? do krwi.
Zmniejszona kwasowo?? ?o??dka, czy to z powodu choroby lub wieku, zmniejsza mo?liwo?? przyswajania krzemu z po?ywienia.
Dzia?anie
Uzupe?nia niedobory krzemu, boru oraz wielu mikroelementów, uzupe?nia potas. Usuwa trucizny wch?aniane podczas oddychania. Dzia?a
równie? regeneruj?co, oczyszczaj?co, przeciw grzybiczo oraz wzmacniaj?co na organizm cz?owieka.
Dzie?ki innowacyjnej technologii przyswajalnos?c? krzemu w suplemencie SILOR+B wynosi ok. 70%.
sk?adniki aktywne w postaci monojono?w 0,3 nm,
dobra rozpuszczalnos?c? w wodzie,
bardzo dobra wch?anialnos?c? w ca?ym przewodzie pokarmowym,
p?ynna forma produktu,
rozmiar cza?stki i formu?a chemiczna gwarantuja? dobra? przenikalnos?c? przez b?ony komo?rkowe oraz rozpuszczalnos?c? we krwi.
Alkaliczne pH pozwala na odkwaszenie organizmu. Zalecana dzienna porcja produktu (45 ml) zawiera 12,63 mg aktywnego krzemu i 2,5 mg
boru, 1 ml roztworu zawiera 0,28 mg krzemu i 0,056 mg boru
Sposo?b uz?ycia: Stosowac? 3 x dziennie po 15 ml.
Przeciwskazania: Nie nale?y przekracza? zalecanej porcji produktu do spo?ycia w ci?gu dnia. Suplement diety nie mo?e by? stosowany jako
substytut zró?nicowanej diety. W utrzymaniu dobrej kondycji zdrowotnej du?e znaczenie odgrywa zrównowa?ony sposób ?ywienia i zdrowy tryb
?ycia.
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Pojemnos?c?: 1000 ml
Sk?adniki: Kwas Ortokrzemowy stabilizowany Cholin?, Kwas Borowy, Cytrynian Potasu (no?nik), Woda.
Przechowywanie: Przechowywa? w ch?odnym i ciemnym miejscu (lodówka) niedost?pnym dla dzieci.

Opinie
Nikt jeszcze nie ocenia? tego produktu.
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