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SOLGAR Formuła VM-Prime na lata 50+ , 60 tabletek
 

Cena: 70,99 zł

Opis słownikowy

Postać tabletki

Producent Solgar Polska

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Informacje podstawowe SOLGAR Formuła VM-Prime na lata 50+ , 60 tabletek

Solgar Formuła VM-75 50+ to zestaw witamin i minerałów dla osób powyżej 50 roku życia w kapsułkach (60 tabletek). Celem
optymalnego odżywienia osób starszych powinno być utrzymanie odpowiedniego spożycia składników odżywczych.

Przeróżne zmienne (fizyczne, umysłowe, funkcjonalne) zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia u osób starszych niższego
przyswajania witamin i minerałów, które nie są jawnie widoczne (subkliniczne). Niezwykle istotne jest zrozumienie związku pomiędzy
starzeniem się a stanem odżywienia, jeżeli chcemy zapewnić osobom starszym optymalny poziom witamin i minerałów. Mając to na
uwadze Solgar postanowił zaoferować unikalną kompozycję witamin i minerałów, dostosowaną do potrzeb osób starszych. W oparciu o
formułę VM-75 zwiększono poziom wybranych witamin i minerałów, aby dostosować preparat do specyficznych potrzeb.

Skład SOLGAR Formuła VM-Prime na lata 50+ , 60 tabletek
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Działanie SOLGAR Formuła VM-Prime na lata 50+ , 60 tabletek

Witamina C – organizm nie jest w stanie wytwarzać tej witaminy, musi być ona przyjmowana z pożywieniem lub suplementowana.
Chroni organizm przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, ochrania układ sercowo-naczyniowy, pobudza pracę układu
odpornościowego, charakteryzuje się również właściwościami przeciwzapalnymi i przeciwalergicznymi. Bierze również udział w syntezie
kolagenu i w procesie wchłaniania żelaza.

Cholina – jest jednym z najbardziej skutecznych czynników lipotropowych, składnik fosfatydylocholiny (PC) występującej w lecytynie.
Fosfatydylocholina działa jako środek lipotropowy (tzn. zapobiega odkładaniu się tłuszczu i cholesterolu w wątrobie). Fosfatydylocholina
zwiększa również rozpuszczalność szkodliwego cholesterolu, obniża poziom trójglicerydów we krwi, zmniejsza agregację płytek krwi
zapobiegając zakrzepom, wpływa na prawidłową pracę układu nerwowego i zwiększa wydolność fizyczną.

Witamina E – obok witaminy C jeden z silniejszych przeciwutleniaczy, korzystnie wpływa na kondycję skóry, pracę mięśni i metabolizm
lipidów. Wspomaga również pracę układu rozrodczego.

Wapń – niezbędny do zachowania zdrowia kości, zdrowych zębów, wpływa na krzepliwość krwi, sprawność mięśni, zdrowy sen i dobre
samopoczucie.

Witamina B2 – czyli ryboflawina, warunkuje prawidłowe procesy widzenia, pomaga utrzymać równowagę hormonalną, bierze udział w
procesach przemiany lipidów i aminokwasów.

Magnez – aktywator enzymów, bierze udział w metabolizmie tłuszczów, białek i węglowodanów, wspomaga pracę układu sercowo-
naczyniowego, odpornościowego, jest niezbędny do zachowania równowagi hormonalnej.
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Chlorowodorek betainy – aminokwas i pochodna glicyny odpowiedzialna za prawidłowy metabolizm i wchłanianie wapnia, witaminy B12
oraz żelaza. Bierze udział w syntezie keratyny.

Inozytol – zapobiega odkładaniu się tłuszczu i cholesterolu w wątrobie, wspiera walkę z chorobami układu nerwowego, łagodzi objawy
związane z zespołem napięcia przedmiesiączkowego.

Kwas pantotenowy – znany również jak witamina B5, wspomaga pracę układu odpornościowego, nerwowego, uczestniczy w wielu
istotnych procesach metabolicznych, wpływa na regenerację skóry i błon śluzowych.

Niacyna (witamina B3) – odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonalnie układu nerwowego, hormonalnego, odpornościowego,
wykorzystywana w leczeniu miażdżycy.

Witamina B1 – znana również jako tiamina bierze udział w prawidłowym funkcjonowaniu serca, układu krążenia, mięśni i układu
nerwowego. Wykazuje również właściwości antyoksydacyjne.

Witamina B6 – znana również jako pirydoksyna, bierze udział w przemianach aminokwasów, wpływa na ciśnienie krwi, pracę serca i
układu sercowo-naczyniowego, wzmacnia układ odpornościowy, reguluje produkcję niezbędnych enzymów, hormonów, białka i
hemoglobiny.

Cynk – jeden z mikroelementów, bez którego organizm nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować. Pełni wiele ważnych dla zdrowia
funkcji – od ilości cynku w organizmie zależy między innymi poziom cukru i metabolizm glukozy. Współpracując z miedzią bierze udział
w wydzielaniu insuliny przez trzustkę, a co więcej suplementacja cynku jest szczególnie polecana diabetykom, ponieważ szybciej niż
osoby zdrowe wydalają cynk z organizmu. Ponadto cynk wzmacnia układ odpornościowy, pomaga zwalczać przeziębienia, pozytywnie
wpływa na układ nerwowy, płodność u kobiet i u mężczyzn, wspomaga leczenie chorób skóry, gojenie ran, a także wpływa na
zachowanie zdrowia psychicznego i równowagi emocjonalnej. Cynk bierze również udział w wielu procesach metabolicznych –
produkcji energii, metabolizmie białek, tłuszczów i węglowodanów, syntezie aminokwasów i odtruwaniu alkoholowemu.

Bioflawonoidy cytrusowe – naturalnie występujące w cytrusach barwniki, którym przypisywane jest, tak jak witaminie C, działanie
przeciwutleniające.

Mangan – pierwiastek niezbędny dla zdrowia mięśni, tkanki łącznej i układu nerwowego, wykazuje właściwości antyoksydacyjne.

Beta-karoten – prowitamina A, jest naturalnym filtrem przeciwsłonecznym, ma właściwości antyoksydacyjne, redukuje m.in. „zły”
cholesterol.

Bor – bierze udział w metabolizmie i prawidłowym wchłanianiu minerałów oraz witamin, m.in. witaminy D i wapnia.

Miedź – bierze udział we wchłanianiu żelaza, wpływa na prawidłowe funkcjonowanie czerwonych krwinek, przez co wspomaga pracę
układu krążenia.
Chroni również przed osteoporozą.

Kwas foliowy – czyli witamina B9, bierze udział w syntezie kwasów nukleinowych, tworzeniu i dojrzewaniu krwinek czerwonych.

Chrom – reguluje poziom cukru we krwi, chroni przed zachorowaniem na cukrzycę typu 2, może wspomagać odchudzanie.

Jod – niezbędny do funkcjonowania tarczycy, jest odpowiedzialny za prawidłową przemianę materii, wpływa na nasilenie popędu
płciowego.

Selen – wykazuje działanie antyoksydacyjne, wpływa na prawidłowe funkcjonowanie tarczycy i układu odpornościowego.

Witamina B12 – bierze udział w syntezie DNA, czerwonych krwinek, metabolizmie lipidów i węglowodanów, poprawia sprawność
umysłową i procesy
myślowe.

Biotyna – niezbędna do zachowania zdrowych włosów, skóry i paznokci, reguluje pracę tarczycy, bierze udział w procesie krzepnięcia
krwi.

Witamina D2 – reguluje metabolizm kości, wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, poprawia ogólne
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samopoczucie.

Dawkowanie SOLGAR Formuła VM-Prime na lata 50+ , 60 tabletek

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: osoby dorosłe od jednej (1) do dwóch (2) kapsułek dziennie, najlepiej w trakcie posiłku lub
według wskazań lekarza. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie jest substytutem
zróżnicowanej diety.

Informacje dodatkowe SOLGAR Formuła VM-Prime na lata 50+ , 60 tabletek
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Galeria
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