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Link do produktu: https://www.czasnawitaminy.pl/spirulina-ostrovit-90-tabs-p-32.html

SPIRULINA - OSTROVIT 90 tabs
Cena

16,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

5902232619331

Kod producenta

5902232619331

Kod EAN

5902232619331

Opis produktu
OstroVit Spiruline to suplement diety w tabletkach zawierający ekstrakt ze spiruliny. Spirulina jest to niebieskozielony glon, który zwany jest algą porastającą jeziora i inne zbiorniki słodkowodne. Spirulina znana i stosowana
była już w starożytności w medycynie ludowej. Zalicza się ją do grupy superfoods z tego względu, że posiada
bardzo duże ilości składników odżywczych w swoim składzie, które wpływają pozytywnie na nasz
organizm. Produkowane metodą Broken Cell Walls (pęknięte ściany komórkowe) co znacznie zwiększa
wchłanialność suplementu.
Zawiera 45 porcji w opakowaniu
1000 mg spiruliny w 1 porcji
1 porcja = 2 tabletki
Superfood!
Produkowane metodą Broken Cell Walls
OstroVit Spiruline
Spirulina charakteryzuje się największą ilością białka ze wszystkich znanych roślin jadalnych. Jest źródłem kompletnego białka
o 18 aminokwasach. Białko stanowi około 60-70% suchej masy spiruliny i z tego względu potocznie zwie się zielonym mięsem.
Może ona stanowić świetne uzupełnienie diety dla osób, które ograniczają spożycie produktów mięsnych czy białka mlecznego
np. wegetarian. Mogą również być dobrą alternatywą źródła peptydów dla osób z nietolerancją białka z innych produktów
wysokobiałkowych. Spirulina bogata jest w kilka form siarki, co może być wyczuwalne w jej smaku, który przypomina
gotowane jajka. To kolejny istotny składnik, który pomaga wzmocnić układ odpornościowy, jak również poprawę kondycję
skóry.Niebieski barwnik zawarty w spirulinie odznacza się właściwościami oczyszczającymi, bowiem może wspomagać
detoksykację organizmu w szczególności u osób nadużywających alkohol czy palących papierosy.
Właściwości OstroVit Spiruline
Wspomaga procesy oczyszczania organizmu z metali ciężkich
Pomaga wzmocnić układ odpornościowy w wyniku zwiększenia produkcji limfocytów T i B
Wykazuje działanie alkalizujące na organizm
Pomaga obniżyć poziom cukru we krwi
Spożywać 1 porcję (2 tabletki) dwa razy dziennie.
Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Nie spożywać w przypadku uczulenia
na którykolwiek ze składników produktu. Produkt nie powinien być stosowany przez dzieci, kobiety w ciąży i matki karmiące.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Składniki

wygenerowano w programie shopGold

Sproszkowane algi - spirulina (Arthrospira platensis), substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; substancje
przeciwzbrylające: fosforan wapnia, dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych.
Produkt może zawierać mleko (łącznie z laktozą), soję, pszenicę, jaja, seler, gorczycę, skorupiaki.
Wartość odżywcza
Masa netto produktu: 43 g
Ilość porcji w opakowaniu: 45
Wielkość porcji: 2 tabletki Składniki aktywne
Sproszkowane algi - spirulina
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1 porcja (2 tabletki)
1000 mg

2 porcje (4 tabletki)
2000 mg

