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Naturove MSM Siarka organiczna 1kg
 

Cena: 62,90 pln

Opis słownikowy

Producent MG12

Opis produktu
 

Suplement diety Naturove MSM Siarka organiczna to organiczny związek siarki MSM (metylosulfonylometan), który jest istotnym
biopierwiastkiem dla naszego ciała. 

W przeciwieństwie do nieorganicznych związków siarki, siarka organiczna jest łatwo przyswajalna przez człowieka i występuje w każdej
komórce żywej, jest to związek niezbędny do życia.

Siarka organiczna naturalnie występuje w warzywach, owocach i np. w świeżym krowim mleku.Związek ten jest jednak bardzo delikatny
i ulega zniszczeniu podczas wszelkiej obróbki termicznej czy pasteryzacji.

Suplementacja siarką organiczną wspomaga procesy regeneracji i profilaktykę schorzeń stawów, przez co jest to produkt stosowany
przez sportowców, gdyż MSM pomaga im zregenerować włókna mięśniowe.

 

Siarka organiczna ma wpływ na:

- gojenie ran, problemów ze skórą i poparzeń

- utrzymanie elastyczności i dobrej kondycji skóry

- dobrą kondycje włosów i paznokci

- regenerację i profilaktykę schorzeń stawów

- wspomaga przyswajalność witaminy C, A, D, E, magnezu i selenu

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Stosowanie:

Odpowiednią ilość suplementu (zacząć od 1 g) należy rozpuścić w 150 ml wody i wypić na 30 minut przed posiłkiem.

Suplementacje najlepiej rozpocząć od przyjmowania dawki 1 g na dobę. Jeśli nie pojawią się niepokojące odczucia i objawy w kolejnych
tygodniach można zwiększyć dawkę do 3-5 g. Po kolejnych kilku tygodniach dawkę można zwiększyć do 15 g na dobę (dawkowanie 3
razy dziennie po 5 g), po ok 4 tygodniach należy wrócić do dawki 3-5 g na dobę.

W zależności od zapotrzebowania zaleca się spożywać 1-5 g siarki organicznej dziennie.

 

Jest to produkt wegański i bezglutenowy.

Suplement diety nie może zastąpić zbilansowanej diety i zdrowego trybu życia.

Należy go przechować w ciemnym i chłodnym miejscu, nieprawidłowe przechowywanie (lub przechowywanie w nieszczelnym lub
otwartym opakowaniu) może skutkować utratą właściwości.

Produkt nie jest wskazany do stosowania przez kobiety karmiące, w ciąży lub osoby z nadwrażliwością na jakikolwiek ze składników.

 

Opakowanie: 1 kg
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