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Hauster, Sellesto, 120 kapsułek
 

cena: 475,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Producent Hauster

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Suplement diety Sellesto jest przeznaczony dla osób aktywnych bądź starszych, pragnących wzmocnić układ sercowo-naczyniowy,
zmagających się z problemem nadciśnienia bądź hipercholesterolemii.

Zawarta w Selesto aktywna forma Q10 - ubichinol poprawia funkcjonowanie pracy serca, wpływa korzystnie na spowolnienie procesów
starzenia się organizmu, wzmacnia siłę mięśniową. To niezwykłe źródło energii dla komórek naszego organizmu. Jest również
naturalnym antyoksydantem.

Witamina E jest również silnym antyoksydantem, więc niszczy wolne rodniki , zmniejsza ryzyko incydentów wieńcowych, działa
uszczelniająco na naczynia krwionośne. Stanowi niezbędny element w procesie wchłaniania i dystrybucji w organizmie koenzymu Q10
oraz powoduje zwiększenie jego produkcji w wątrobie nawet o 30%.

Witamina B1 odpowiada za regulację skurczu serca oraz wytwarzanie energii w komórkach serca i wszystkich mięśni. Chroni serce
przed przerostem i wpływa na obniżenie tętna. Jest niezbędna dla prawidłowej pracy i regeneracji układu nerwowego. Jej suplementacja
poprawia funkcje poznawcze, szybkość reakcji oraz pomaga cofać niektóre symptomy chorób neurodegeneracyjnych. Wpływa na
prawidłowe działanie układu odpornościowego i wykazuje silne właściwości antyoksydacyjne.

Kwas nikotynowy chroni przed chorobami sercowo-naczyniowymi. Pełni główną rolę w rozszerzaniu i uelastycznianiu naczyń
krwionośnych, a w szczególności naczynia wieńcowego, odżywiającego i dotleniającego serce. Reguluje wiele procesów życiowych, jest
składnikiem koenzymów wpływających na produkcję energii i tempo metabolizmu. Bierze udział w syntezie hormonów płciowych,
obniża poziom cholesterolu we krwi wraz z jego produkcją w wątrobie oraz podnosi poziom dobrego cholesterolu HDL.

Witamina B6 w formie P5P jest najbardziej biodostępną formą tej witaminy. Jest koenzymem w metabolizmie aminokwasów, tłuszczy,
węglowodanów, hormonów i cholesterolu, a także niezbędnym składnikiem procesów krwiotwórczych. Zapewnia prawidłowy kształt
czerwonych krwinek i ich właściwe funkcjonowanie. Reguluje ciśnienie krwi, skurcze mięśni i pracę serca. Uczestniczy w tworzeniu
przeciwciał, przez co zwiększa odporność organizmu. Ma kluczową rolę w budowaniu nabłonków skóry i naczyń krwionośnych. Jej
niedobór prowadzi do wzrostu stężenia homocysteiny, która przyczynia się do powstawania stanów zapalnych żył i tętnic oraz
budowania blaszki miażdżycowej.
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Witamina D (wege cholekalcyferol) reguluje pracę całego organizmu. Wpływa na pracę serca w sposób bezpośredni oraz pośredni. W
pierwszym przypadku oddziałuje na naczynia krwionośne i układ krzepnięcia, w drugim zaś reguluje poziom cholesterolu i ciśnienie krwi.
Wpływa na poziom wapnia we krwi, który jest niezbędny w przewodzeniu impulsów nerwowych oraz skurczu mięśni. Działa protekcyjnie
na serce, trzustkę oraz komórki mózgu.

L-karnityna jest aminokwasem modyfikującym działanie błon mitochondrialnych w celu wytworzenia energii komórkowej. Największe
zapotrzebowanie na ten aminokwas mają komórki serca i mięśni szkieletowych. Wpływa na zwiększenie wydolności całego ciała, na
szybszą redukcję tkanki tłuszczowej i wzrost produkcji energii w komórkach. Niedobór karnityny powoduje zmęczenie, osłabienie,
przerost serca, bóle i powstawanie dolegliwości wieńcowych. Szczególnie zalecana jest osobom aktywnym fizycznie, otyłym oraz
wycieńczonym.

Selen (l-selenometionina) działa jako przeciwutleniacz chroniąc serce przed działaniem wolnych rodników. Posiada również właściwości
zmniejszające zdolność płytek krwi do agregacji (zlepiania się), przyczyniając się do zmniejszenia ryzyka zakrzepów.

Składniki:
Koenzym Q10 (Ubichinol), inulina, L-karnityna, hydroksypropylometyloceluloza – otoczka kapsułki, B1 tiamina, witamina B6
koenzymatyczna P5P, kwas nikotynowy, witamina E (EVNolMax), l-leucyna, selen (L-selenometionina), witamina D3 (wege
cholekalcyferol).

Sposób użycia:
1 kapsułka raz dziennie popijając dużą ilość wody, najlepiej w trakcie posiłku. Dla zwiększenia efektywności zaleca się równoczesne
przyjmowanie witaminy C (co najmniej 500 mg).

Podmiot odpowiedzialny: 

Hauster Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Kolejowa 9/11, 01-217 Warszawa
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