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SILOR+B+J KRZEM Z BOREM I JODEM 1000 ML
 

cena: 144,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Postać płyn

Producent invex remedies

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

Suplement diety Krzem organiczny z Borem i Jodem SILOR + B + J firmy Invex Remedies to produkt uzupełniający niedobory ważnych
pierwiastków, takich jak jod, bor i krzem. Jest on więc w głównej mierze polecany osobom z niedoborem lub zwiększonym
zapotrzebowaniem na te pierwiastki, w szczególności jodu. Produkt ten wpływa na lepszy wygląd skóry, włosów i paznokci. Płynna
forma tego suplementu diety ułatwia jego przyjmowanie, szczególnie osobom, które nie lubią łykać tabletek. Unikatowa formuła
monojonowa zwiększa przyswajalność w organizmie, przyspiesza wchłanianie i zwiększa biodostępność składników suplementu diety.

OBJAWY NIEDOBORU KRZEMU:
Zaburzenia stanu tkanki łącznej – choroby kości, więzadeł rozwój osteoporozy, paradontozy, artrozy odkładanie się płytek
miażdżycowych w naczyniach krwionośnych podwyższony poziom cholesterolu skóra sucha, nadwrażliwa łamliwość i spowolniony
wzrost paznokci i włosów obniżenie odporności organizmu na infekcje, choroby płuc i górnych dróg oddechowych.

Bor to pierwiastek który odpowiada w naszym organizmie za:

Metabolizm wapnia i magnezu odpowiednią i prawidłową produkcję hormonów takich jak etrogen, progesteron, testosteron.

Jod mały pierwiastek, który ma wielką moc – produkuje hormony tarczycy czyli tyroksynę i trójjodotyroninę, które to warunkują prawie
że wszystkie procesy zachodzące w naszym organizmie. – ma wpływ na prawidłowa pracę układu nerwowego, krwionośnego,
mięśniowego – pozytywnie oddziałowywują na wzrost i rozwój intelektualny -ma wpływ na przemianę materii.

Zalecane spożycie

1 raz dziennie po 25ml (miarka). Zalecaną ilość wymieszać z ½ szklanki soku owocowego, warzywnego lub wody. Sporządzony roztwór
wypić. Nie zaleca się spożywania preparatu bez wcześniejszego rozcieńczenia.

Składniki:

Woda, Kwas Ortokrzemowy stabilizowany Choliną, Regulator Kwasowości – Cytrynian Potasu – E332, Monometylosilanetriol, Kwas
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Borowy, Jodek Potasu

Nie zawiera substancji zbrylających, wypełniających i absorbujących, zwiększających lepkość, słodzących, zapachowych, barwiących.
Preparat przebadany dermatologicznie a ich skuteczność potwierdzona testami in vivo.

Producent:

JIW INWEX Sp. z o. o.
Al. Solidarności 34
25-323 Kielce

Dystrybutor:

Invex Remedies Sp. z o. o.
Al. Solidarności 34
25-323 Kielce
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