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Aliness NAC N-Acetyl-L-Cysteine 500 mg x 100 kaps
 

Cena: 40,79 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 100 kaps

Postać Kapsułki

Producent MEDICALINE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
N-acetylo-L-cysteina (NAC), otoczka kapsułki: (substancja wiążąca: hydroksypropylometyloceluloza).

1 kapsułka zawiera:

N-acetylo-L-cysteina (NAC) - 500 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
100 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Cysteinę uważa się za aminokwas warunkowo niezbędny i należący do grupy aminokwasów zawierających siarkę. Cysteina występuje w
keratynie, która jest głównym białkowym składnikiem paznokci, skóry i włosów. Cysteina uczestniczy w wytwarzaniu kolagenu oraz
poprawia elastyczność i strukturę skóry. Występuje w wielu innych białkach organizmu, w tym w kilku enzymach trawiennych. Cysteina
bierze aktywny udział , między innymi w procesach odtruwania wątroby i normalizowania jej pracy, usuwaniu metali ciężkich z
organizmu. Posiada właściwości antyoksydacyjne, które organizm wykorzystuje w celu ochrony błon komórkowych i naczyń
krwionośnych przed skutkami zmian miażdżycowych. Aminokwas ten cieszy się także znaczną sympatią wśród sportowców, ponieważ
może pomóc w rozbudowie beztłuszczowej masy mięśniowej.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 kapsułka dziennie w trakcie posiłku.
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Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią.

Producent
MedicaLine
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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