
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Aliness eL-Amino kompleks aminokwasów 200 g
 

Cena: 66,29 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 200 g

Postać Proszki

Producent MEDICALINE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

Aliness el-amino kompleks aminokw.200 g

Opis produktu
 

Składniki
chlorowodorek L-lizyny, L-leucyna, L-fenyloalanina, L-treonina, L-prolina, L-walina, L-izoleucyna, L-metionina, L-tryptofan, chlorowodorek L-
histydyny.

Zawartość składników w 1 płaskiej miarce: 
L-lizyna: 700 mg*
L-leucyna: 610 mg*
L-fenyloalanina: 500 mg*
L-treonina: 360 mg*
L-prolina: 350 mg*
L-walina: 310 mg*
L-izoleucyna: 310 mg*
L-metionina: 150 mg*
L-tryptofan: 140 mg*
L-histydyna: 70 mg*
* brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
200 g (28 dziennych porcji)

Charakterystyka

Suplement diety eL-AMINO to kompleks wszystkich ośmiu aminokwasów egzogennych.
Aminokwasy egzogenne to ważne składniki odżywcze, których organizm nie jest w stanie wytwarzać samodzielnie, na drodze
metabolizmu innych związków. Jako aminokwasy stanowią one jednocześnie podstawowy element budulcowy wielu białek
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znajdujących się w organizmie, a w konsekwencji tkanek, narządów, ale również i enzymów niezbędnych do prawidłowego
przebiegu procesów zachodzących w organizmie.
Ponieważ odpowiednie dla organizmu ilości tych aminokwasów znajdują się tylko w tzw. pełnowartościowych białkach, które
najczęściej są pochodzenia zwierzęcego (takich jak albumina jaja kurzego, białka mleczne czy pochodzące z mięsa), kluczem do
zachowania odpowiedniej ich podaży jest zróżnicowana i zbilansowana dieta. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest dodatkowe
dostarczanie tych składników w postaci odpowiednio skomponowanej suplementacji – szczególnie przez osoby stosujące
niezrównoważoną dietę, dietę wegetariańską lub wegańską.
Produkt dedykowany jest również osobom aktywnym i sportowcom, podejmującym zwiększony wysiłek fizyczny i osiągającym
większe przyrosty masy mięśniowej.
Oprócz podstawowego zestawu 8 aminokwasów egzogennych, recepturę eL-AMINO wzbogacono o dwa dodatkowe
aminokwasy:

L-prolinę – wchodzącą w skład kolagenu i komórek śródbłonka w naczyniach krwionośnych
L-histydynę – uznawaną za aminokwas egzogenny u dzieci oraz niektórych sportowców, ze względu na zwiększone
zapotrzebowanie organizmu na ten składnik podczas dużych przyrostów masy ciała.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 płaska miarka (3,5 g), dwa razy dziennie

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w suchym miejscu; w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.

Producent
MEDICALINE
Konrad Malitka
OSTRÓWIEC 150
05-480 KARCZEW

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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