Informacje o produkcie
Utworzono 17-01-2019

Lecytyna, Super Soya Lecithin 100 kaps

Cena : 60,00 zł

Cena promocyjna : 53,60 zł
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Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji
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Kapsułki żelatynowe zawierające lecytynę sojową, w obecnych casach niezwykle popularną. Ceniona jest za wiele
cennych i ważnych właściwości.
Właściwości lecytyny:
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●

●

●

●

wspomaga pamięć i koncentrację,
utrzymuje dobry poziom cholesterolu,
wspiera czystość naczyń krwionośnych przez co w orgaizmie prawidłowo krąży krew,
jest potrzebna do prawidłowej pracy mięśnia serca
wykazuje właściwości odtruwające i odłuszczające wątrobę,
doskonale wzmacnia układ nerwowy
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Lecytyna jest substancją naturalna o wyjątkowych właściwościach. Główne jej składniki to cholina i inozytol.
●

●

Cholina to substancja witaminopodobna, odgrywająca kluczową rolę w strukturze błon komórkowych.
Inozytol znajduje się w produktach pochodzenia roślinnego, na przykład w soi. Duża ilość inozytolu gromadzi się w
mózgu.

Cholina i inozytol będąc substancjami lipotropowymi wspomagają działanie wątroby.
Dobroczynne działanie lecytyny jest wielorakie:
●

dzięki wyjątkowym właściwościom emulgującym wpływa korzystnie na poziom cholesterolu i trójgiicerydów oraz
powstrzymuje agregację (zlepianie płytek krwi), zmniejszając w ten sposób ryzyko wystąpienia miażdżycy i zawałów
serca. Przyczynia się również do lepszego trawienia tłuszczów w przewodzie pokarmowym oraz zwiększa wchłanianie
substancji w nich rozpuszczalnych (witaminy: A, D, E, K , koenzym Q 10, luteina),
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wspomaga pamięć. Spożyta z miodem poprawia sowoje właściwości. Jest świetnym środkiem tonizującym, zwłaszcza
dla osób starszych
aktywne składniki lecytyny przyspieszają regenerację uszkodzonych komórek wątrobowych,
jest pomocna dla osób czułych na zmiany pogody,
daje zdrowy połysk włosom i zapobiega ich wypadaniu.
zmiękcza stolec

Polecany osobom wrażliwym na zmiany pogody. Regulare spożywanie lecytyny zalecane jest osobom, które ćwiczą lub
ciężko pracują fizycznie ponieważ wspomaga ona krążenie krwi oraz prawidłową prace stawów.

Opakowanie zawiera: 100 kapsułek żelatynowych.

1 kapsułka zawiera:
Lecytyna Sojowa. w tym
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fosfatydylocholina
fosfatydyloetanolamina
fosfatydyloinozytol
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Sposób użycia: 1-2 kapsułki dziennie po posiłku lub według zaleceń.

1200.00 mg

180.00 mg
156.00 mg
120.00 mg

Kup Lecytyna, Super Soya Lecithin juz teraz.
Opakowanie: 100 kapsułek
Dawkowanie: 1-2 kapsułki żelowe dziennie po posiłku

Dostępne opcje Lecytyna, Super Soya Lecithin 100 kaps
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» Koszt dostawy: od 11 zł.
» Czas dostawy: do 3 dni roboczych.

