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CHROM MSE, 360 TABLETEK
 

cena: 298,88 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 360 sztuk

Postać tabletki

Producent Mito-Pharma

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Rola chromu w organizmie

Chrom odgrywa ważną rolę w metabolizmie węglowodanów i tłuszczów. Bierze udział w procesach regulacji stężenia cukru we krwi oraz
wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego organizmu, wpływa na produkcję insuliny, a przez to aktywnie
uczestniczy w przemianach węglowodanów. Chrom zwiększa magazynowanie glukozy w mięśniach wspomagając syntezę glikogenu.
Mikroelement ten stymuluje przemiany energetyczne i syntezę kwasów tłuszczowych, pobudza transport aminokwasów do komórek.

Aktywuje również wiele enzymów biorących udział w utrzymaniu prawidłowej struktury białek i kwasów nukleinowych oraz reguluje
przemiany cukrów i tłuszczów.

Dobrym źródłem chromu jest mięso, skorupiaki, ryby, jaja, produkty zbożowe pełnoziarniste, orzechy oraz niektóre owoce i warzywa.
Suplement diety Chrom MSE w tabletkach do doskonałe uzupełnienie niedoborów tego jakże ważnego mikroelementu.

Oferowany przez nas produkt jest pochodzenia naturalnego. Uzyskano go z mikroalg spirulina platensis zamieszkujących jeziora
sodowe. Z tego powodu suplement ten nie zawiera w sobie jodu. To czyni go odpowiednim również dla osób uczulonych na ten
pierwiastek.

Chrom MSE jest produktem wysokiej jakości, czystości i biodostępności. Chrom zawarty w preparacie jest w postaci trójwartościowej,
czyli takiej w jakiej ten mikroelement występuje naturalnie w żywności. 

Suplement diety jest produktem bezglutenowym i może być spożywany przez wegetarian i wegan.

Skutki niedoboru mikroelementu w organizmie
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Niedobory chromu mogą objawiać się utratą masy, drażliwością popadaniem w nastroje depresyjne, odczuwanie niepokoju. Osoby,
którym brakuje tego mikroelementu cierpią na stany lękowe, bóle głowy, nudności. Skarżą się również na przewlekłe zmęczenie. Brak
mikroelementu w diecie sprzyja zaburzeniom w gospodarce białek i lipodów oraz może powodować nietolerancję na glukozę

Sposób użycia

1 tabletka dziennie. Najlepiej spożywać podczas posiłku, popijając wystarczającą ilością wody.

Składniki

alga Spirulina platensis zawierająca organiczny chrom, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety. Należy przestrzegać zdrowego trybu życia i zrównoważonego sposobu żywienia.

Podmiot odpowiedzialny:

Mito-Pharma Dorota Krawczyk
ul. Sikorskiego 22
66-400 Gorzów Wlkp
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