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Solgar Czynniki lipotropowe x 50 tabl
 

Cena: 62,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 tabl

Postać Tabletki

Producent SOLGAR

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Solgar czynniki lipotropowe – kompleks choliny, inozytolu i metioniny

Solgar czynniki lipotropowe to suplement diety w postaci tabletek. Mogą go spożywać osoby dorosłe, by wspierać funkcjonowanie
wątroby i metabolizmu tłuszczu. Formuła zawiera cholinę, inozytol i metioninę. W składzie nie ma cukru, soli, skrobi, glutenu, drożdży,
soi, składników mlecznych, aromatów ani substancji przedłużających trwałość produktu. Produkt może być spożywany przez wegan.

Wątroba to największy gruczoł w organizmie człowieka. Pełni wiele ważnych funkcji i odpowiada m.in. za:

● gospodarkę węglowodanową – organ jest magazynem glukozy;
● zarządzanie tłuszczami – w wątrobie powstają lipoprotein, cholesterol i fosfolipidy, rozkładają się lipidy na kwasy tłuszczowe i odbywa
się proces przemiany białek i węglowodanów w tłuszcze;
● gospodarkę białkową – w tym organie wytwarzane jest 85% białek, które znajdują się w osoczu;
● gromadzenie witamin A, D, B12 i żelaza związanego z ferrytyną,
● odtruwanie organizmu – w wątrobie neutralizowane są różne toksyny, w tym alkohol i amoniak;
● przemianę hemu w bilirubinę,
● produkcję żółci – jest to niezbędny składnik do trawienia tłuszczów;
● ochronę organizmu przed patogenami – w wątrobie zachodzi fagocytoza, czyli rozkładanie fragmentów komórek lub białek, które mogą
być skutkami ubocznymi procesów zapalnych oraz częściami bakterii, wirusów, pasożytów i grzybów. Wątroba ma także wyjątkową
zdolność do samoregeneracji, jeśli uszkodzenia nie przekraczają jej możliwości odbudowy, jednak warto jej w tym pomagać. By to
zrobić, można sięgnąć po suplementy diety takie jak Solgar czynniki lipotropowe.

Preparat zawiera cholinę, która wspiera właściwą pracę wątroby. Wspomaga metabolizowanie tłuszczów oraz homocysteiny, która
odpowiada za zwiększone ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych.
W składzie produktu znajduje się również inozytol, który ma budowę podobną do witamin, dlatego inaczej jest nazywany witaminą B8.
Jest także związkiem naśladującym insulinę. Wspomaga procesy związane z normalizowaniem poziomu cukru we krwi. Pomaga w
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procesach regulujących sygnalizację międzykomórkową. Wspiera redukcję stężenia cholesterolu całkowitego, trójglicerydów i
cholesterolu HDL. Wspomaga zmniejszanie ciśnienia rozkurczowego i skurczowego.
Formuła preparatu zawiera także metioninę. To aminokwas egzogenny, który stanowi źródło siarki. Organizm nie produkuje go
samodzielnie, dlatego należy dostarczać go wraz z pożywieniem. Wspiera syntezę białek, np. homocysteiny oraz proces detoksykacji
organizmu.

Solgar czynniki lipotropowe może być spożywany raz dziennie podczas posiłku. 1 porcja obejmuje
3 tabletki. Nie należy przekraczać tej ilości ze względu na ryzyko przedawkowania składników aktywnych. Kobiety w ciąży, matki
karmiące piersią, osoby przewlekle chore lub zażywające na stałe leki powinny skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem
suplementacji.

Nie należy spożywać suplementów diety jako alternatywy dla dobrze zbilansowanej diety i odpowiedniego stylu życia. Aby utrzymać
zdrowie i dobrą kondycję, trzeba dbać o właściwie przygotowane posiłki i regularną aktywność fizyczną.

Składniki
Cholina (dwuwinian choliny), inozytol (mio-Inozytol), L-Metionina, naturalne substancje pomocnicze: substancje wypełniające: celuloza
mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza, substancje przeciwzbrylające: roślinny stearynian magnezu, dwutlenek krzemu, guma
celulozowa, substancje glazurujące: hydroksypropylometyloceluloza, glicerol roślinny(z oleju z ziarna palmowego i oleju kokosowego),
barwnik: dwutlenek tytanu.

Zawartość w 3 tabletkach:
Cholina (dwuwinian choliny) 1000 mg*(zawiera 410 mg elementarnej choliny)
Inozytol (mio-Inozytol) 1000 mg*
L-Metionina 1000 mg*

* - brak podanego przez producenta na opakowaniu zaleconego dziennego spożycia

Masa netto
Zawartość w opakowaniu: 50 tabletek (brak masy netto na opakowaniu).

Charakterystyka
Czynniki Lipotropowe to preparat polecany osobom z nadmiaru tkanki tłuszczowej w organizmie, składniki zawarte w preparacie
przyczyniają się do poprawy funkcji odpowiedzialnych za spalanie tłuszczu w wątrobie.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
3 tabletki 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, drożdży, pszenicy ,soi, glutenu, produktów mlecznych jest produkowany bez użycia sztucznych
substancji konserwujących i zapachowych

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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