SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa
ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

Solgar BCAA Plus x 50 kaps
Cena: 97,00 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Niedostępny

Opakowanie

50 kaps

Postać

Kapsułki

Producent

SOLGAR

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Składniki
L-Leucyna, L-Izoleucyna, L-Walina, Witamina B6 (pirydoksyna HCL); naturalne substancje pomocnicze: otoczka kapsułki
(hydroksypropylometylo celuloza), substancja wypełniająca: celuloza nikrokrystaliczna, substancje przeciwzbrylające: roślinny
stearynian magnezu, roślinny kwas stearynowy.
Zawartość w 1 kapsułce:
L-Leucyna 270 mg*
L-Izoleucyna 180 mg*
L-Walina 150 mg*
Witamina B6 (pirydoksyna HCL) 10 mg*
* - brak zalecanego dziennego spożycia na opakowaniu
Masa netto
Zawartość w opakowaniu: 50 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)
Charakterystyka
Leucyna, izoleucyna i walina to aminokwasy o rozgałęzionych łańcuchach -BCAA (Branched chain amino acid).
Składniki zawarte w preparacie biorą udział w reakcjach stresu metabolizmu mięśni i energii. Aminokwasy zawarte w preparacie pełnią
rolę w przemianach energetycznych mięśni szkieletowych i wspomagają mini syntezę białek.
Niedobór waliny ujawnia się w postaci wad neurologicznych mózgu. Drżenie mięśni oznacza niedobór izoleucyny. Stany takie jak
infekcje, urazy, operacje, gorączka, marskość wątroby i głód wymagają proporcjonalnie więcej leucyny.
Aminokwasy o rozgałęzionym łańcuchu, a zwłaszcza leucyna, wspomagającym syntezę białek, sprzyjają ponownemu wykorzystaniu
innych aminokwasów w wielu organach i ograniczają rozkład innych białek.
Przeciwwskazania
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Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Stosowanie
1 do 2 kapsułek dziennie.
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.
Producent
SOLGAR Polska
ul. Skoroszewska 12
02-495 Warszawa
Ważne informacje
Produkt nie zawiera: cukru, soli, skrobi, kukurydzy, drożdży, pszenicy, soi, glutenu, produktów mlecznych i jest produkowany bez użycia
sztucznych substancji konserwujących, zapachowych lub barwiących. Odpowiedni dla wegetarian.
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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