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ALTRIENT R-ALA LIPOSOMALNY KWAS ALFA-LIPONOWY
250 MG, 30 SASZETEK
 

cena: 449,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Producent LivOnLabs

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

Dlaczego wybrać AltrientR-ALA liposomalny kwas alfa-liponowy?

Kwas alfa-liponowy (ALA) jest jednym z najsilniejszych przeciwutleniaczy, które można znaleźć w prawie każdej tkance
zdrowego organizmu
Wysoka wydajność suplementu AltrientR-ALA dostarcza go tam gdzie jest on najbardziej potrzebny: bezpośrednio do
krwioobiegu i do komórek.
AltrientR-ALA to najbardziej przyswajalny i zawierający największą ilość R-kwasu alfa liponowego pośród dostępnych doustnych
suplementów na rynku.

AltrientR-ALA to mikro-pęcherzyki wypełnione kwasem R-ALA. Liposomy te wykonane z najwyższej jakości fosfolipidów chronią swą
zawartość przed zniszczeniem przez soki trawienne.

W ciągu kilku minut od przyjęcia AltrientR-Ala, liposomy przedostają się wprost do krwiobiegu, a stamtąd bezpośrednio do komórek.
Potęga działania jaka kryje się w małym liposomie pozwala na wykorzystanie prawie w 100% właściwości kwasu R-ALA.

Kwas ALA możne występować pod dwoma postaciami: postaci R, która jest formą naturalną lub S, która jest często stosowana w
tanich, syntetycznych preparatach ALA. Liczne badania dowiodły, iż R-ALA okazał się być bardziej biologicznie aktywny aniżeli S-ALA.

Niewielka ilość ALA jest wytwarzana naturalnie w organizmie, ale także dostarczana jest przez pożywienie: czerwone mięso, podroby,
drożdże piwne lub suplementy diety. Ponieważ zawartość ALA dostępna w suplementach diety jest, aż 1000 razy większa niż to, co
można uzyskać w normalnej diecie, eksperci zalecają codzienną suplementację wysokiej jakości kwasami ALA.

Altrient R-ALA oferuje organizmowi wsparcie w zakresie:
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Promowania, utrzymania i wsparcia produkcji energii komórkowej
Reaktywacji i recyklingu innych ważnych przeciwutleniaczy, w tym witaminy C i witaminy E
Naturalnego zwiększenia produkcji glutationu
Regulowaniu wrażliwości na insulinę.
Regeneracji wątroby i usuwaniu metali ciężkich.
Wzmacniając zdrowie układu sercowo-naczyniowego.
W prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego
W utrzymaniu zdrowego poziomu glukozy

Składniki:

woda, fosfolipidy z lecytyny sojowej*; alkohol (etanol); Adenozyno-monofosforan (naturalny regulator smaku), Kwas R-Alfa liponowy,
naturalny aromat cytrynowy; substancja zagęszczająca: guma ksantanowa; regulator kwasowości: kwas cytrynowy.

*lecytyna oczyszczona z białek sojowych

Produkt nie zawiera cukru, produktów pochodzenia zwierzęcego i drożdży.

Produkt wolny od GMO.

Najwyższej jakości składniki nie modyfikowane genetycznie, bez cukru, bez glutenu, bez sztucznych barwników i aromatów, bez
konserwantów, pozbawione białek sojowych, bez heksanu, bez substancji pochodzenia zwierzęcego oraz bez nabiału. Odpowiednie
pH, łagodny dla żołądka 

Stosowanie:

Jako suplement diety zaleca się spożycie jednej saszetki 1-2 razy dziennie.
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, odciąć lub oderwać nacięty koniec saszetki, wycisnąć do 30-60 ml filtrowanej lub źródlanej
wody, lub ulubionego napoju chłodzącego i pić na czczo, co najmniej 15 minut przed jedzeniem.
Zawartość saszetki nie rozpuszcza się w wodzie.

Ważne informacje:

Rekomendowane przechowywanie w lodówce.
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