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SWANSON AjiPure 9 aminokwasów 60 kapsułek
 

Cena: 59,99 PLN

Opis słownikowy

Producent SWANSON

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

AjiPure Kompleks 9 aminokwasów - suplement diety- 9 kluczowych aminokwasówAmionkwasy niewytwarzane przez organizm.
Aminokwasy firmowane przez światowego lidera w produkcji najczystszych aminokwasów Ajinomoto.Składniki: L-(histydyna, 2 kapsułki
zawierają:AjiPure® L-Histydyna - 150mgAjiPure® L-Izoleucyna - 150mgAjiPure® L-Leucyna - 150mgAjiPure® L-Lizyna - 150mgAjiPure®
L-Metionina - 150mgAjiPure® L-Fenyloalanina - 150mgAjiPure® L-Treonina - 150mgAjiPure® L-Tryptofan - 150mgAjiPure® L-Walina -
150mgSposób użycia: Jedna kapsułka 2 razy dziennie. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie może być
stosowany jako substytut prawidłowo zróżnicowanej diety.Przeznaczenie: Preparat wskazany dla osób dorosłych.
L-Histydyna – pomaga chronić organizm przed uszkodzeniami spowodowanymi promieniowaniem
L-Izoleucyna – pomaga w regeneracji mięsni po zakończonych ćwiczeniach, ma działania antykataboliczne oraz uczestniczy w syntezie
białek w mięśniach. Izoleucyna pośredniczy także w regulacji poziomu cukru (glukozy we krwi). Kobiety po menopauzie, przyjmując
izoleucynę mogą odczuwać zmniejszenie się objawów menopauzy
L-Leucyna – sprzyja gojeniu się ran na skórze i regeneracji kości po złamaniach
L-Lizyna – sprzyja wchłanianiu wapnia w diecie i bierze udział w wytwarzaniu hormonów, enzymów, przeciwciał. Potrzebna jest do
wzrostu i rozwoju chrząstki. Lizyna może być bardzos skuteczna w walce z wirusem opryszczki
L-Metionina – uczestniczy w odtruwaniu organizmu. Ma wpływ na proces rogowacenia naskórka, dzięki czemu poprawia stań skóry,
zapobiega łamliwości paznokci i wypadaniu włosów
L-Fenyloalanina -zwiększa produkcję neuroprzekaźników, takich jak dopomina i noradernalina dzięki czemu ma wpływ na regulację
nastroju
L-Treonina – wspiera pracę układu odpornościowego, jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, może być
przydatna w leczeniu różnych rodzajów depresji
L-Tryptofan – poprawia nastrój i powoduje uczucie przyjemności, często przypisywane jest mu działanie przeciwdepresyjne, poza tym
pomaga w kontrolowaniu nadpobudliwości u dzieci oraz może zmniejszać apetyt
L-Walina – cenna dla układu odpornościowego oraz nerwowego (może wpływać pozytywnie na bezsenność i nerwowość) i funkcji
poznawczych
 Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Produkt niewskazany dla kobiet
w ciąży i karmiących. Uwaga! Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Jednoczesne
stosowanie z innymi preparatami i/lub lekami należy skonsultować z lekarzem.
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