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BIOASTIN SUPREME, 60 KAPSUŁEK
 

cena: 137,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Postać kapsułki

Producent Kenay,

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

BIOASTIN SUPREME jest to unikalny i potężny kompleks karotenoidów.
Produkt jest w 100% wegetariański i wolne od GMO, glutenu, laktozy, konserwantów, rozpuszczalników, pestycydów i herbicydów.

Sposób użycia:

2 razy dziennie 1 kapsułkę podczas posiłku.

Oliwa z oliwek (extra virgin)- Oliwa z oliwek zawiera znaczące ilości przeciwutleniaczy: witaminę E i polifenole o działaniu
antyrodnikowym. Zawiera bardzo małe ilości kwasów nasyconych – głównej przyczyny wzrostu poziomu cholesterolu we krwi, jest
natomiast bogata zarówno w jednonienasycone kwasy tłuszczowe, które pomagają ograniczyć ilość złego cholesterolu bez
jednoczesnego obniżania poziomu dobrego cholesterolu.

Luteina - należy do grupy karotenoidów, naturalnych barwników, rozpuszczalnych w tłuszczach. Karotenoidy są produkowane przez
rośliny, algi oraz bakterie fotosyntetyzujące. Wykazują działanie przeciwutleniające, są uznawane za tzw. "zmiatacze wolnych rodników".
Luteina wchodzi w skład plamki żółtej oka i pełni w niej rolę ochronną przed światłem UV działając jako przeciwutleniacz.

Astaksantyna – to różowo - pomarańczowy barwnik z grupy karotenoidów, produkowany przez niektóre gatunki alg i nadający
charakterystyczny kolor m.in. krewetkom i mięsu łososia. Astaksantyna jest naturalnym antyoksydantem, o silnym działaniu
przeciwutleniającym, porównywalnym do witaminy E. Jej działanie jest 10 razy silniejsze niż beta karotenu i ponad 500 razy mocniejsze
niż Wit. E.Ze względu na antyoksydacyjne właściwości Astaksantyny jak i podobieństwo jej budowy chemicznej do luteiny i zeaksantyny
odgrywa ona ochronną rolę w chorobach narządu wzroku.
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nadkrytyczny ekstrakt z alg Haematococcus Pluvialis,

substancje pomocnicze: skrobia kukurydziana (non-GMO), otoczka kapsułki – gliceryna roślinna, sorbitol, nośnik - olej słonecznikowy,
przeciwutleniacz - naturalne tokoferole. Zawiera naturalnie występujące karotenoidy, m.in. luteinę.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

