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Sufrin, kapsułki, 60 szt
 

Cena: 50,19 zł

Opis słownikowy

Producent Lab.dr Lefevre Albenor

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis Sufrin, kapsułki, 60 szt

Opis

Sufrin to suplement diety, składający się wyłącznie z naturalnych składników, którego głównym aktywnym składnikiem są związki łatwo
przyswajalnej przez organizm bio-siarki.

Składniki

Skład zalecanej porcji dziennej (3 kapsułki):

Olej piniowy 300 mg
Związki bioprzyswajalnej siarki 60 mg
Olej lniany 15 mg

otoczka kapsułki : żelatyna, glicerol.

Właściwości składników

Olej piniowy z sosny śródziemnomorskiej (Pinus Pinaster Ait) zwany eliksirem młodości uznawany jest za jeden z najsilniejszych
przeciwutleniaczy. Spowalnia oznaki starzenia i uelastycznia skórę.
Siarka to pierwiastek znany od wieków, który jako składnik tzw. molekuły życia jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania całego
organizmu. Bio-siarka jest składnikiem wielu białek, witamin, hormonów oraz innych związków biologicznie czynnych. Pierwiastek ten
znajduje się we wszystkich komórkach organizmu ludzkiego a jako ważny składnik struktury białkowej jest niezbędny w tworzeniu wielu
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połączeń organicznych. Posiada właściwości przeciwzapalne i uelastyczniające. Od wieków znane są kuracje siarczkowymi wodami
termalnymi stosowane głównie w dolegliwościach reumatycznych i skórnych (łuszczyca, łuszczyca stawowa, ostre postacie trądziku),
jak również przy cukrzycy, miażdżycy, dnie moczanowej oraz w kuracjach odtruwających wątrobę i drogi żółciowe.

Bioprzyswajalna siarka wspomaga:

sprawne funkcjonowanie stawów - jest niezbędna do prawidłowego rozwoju chrząstek stawowych, ułatwia ich regenerację i
sprawne funkcjonowanie, ponadto posiada właściwości przeciwzapalne.
stan włosów, skóry i paznokci - bio-siarka jest podstawowym składnikiem keratyny, białka skóry, włosów i paznokci oraz
kolagenu warunkującego prawidłowy ich wygląd, stan i elastyczność; bio-siarka i pozostałe składniki preparatu biorą również
czynny udział w zwalczaniu stanów zapalnych oraz zakażeń grzybiczych skóry i mieszków włosowych; ponadto olejek piniowy i
lniany zawierają aktywne przeciwutleniacze zwalczające wolne rodniki; niedobory siarki moga powodować łuszczycę; ponadto
bio-siarka działając bakteriobójczo i przeciwzapalnie wspomaga walkę z trądzikiem oraz stanami zapalnymi skóry.
prawidłowe funkcjonowanie wątroby - wątroba działa jak filtr oczyszczający organizm z toksyn. Bio-siarka natomiast wspomaga
wątrobę w wykonywaniu czynności odtruwania oraz wspomaga produkcje kwasów żółciowych.
kondycję psychofizyczną - bio-siarka, jako składnik każdej komórki wpływa na prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu,
pełni rolę energetyczną uczestnicząc w wielu procesach enzymatycznych, ponadto wraz z manganem i fosforem jest niezbędna
dla prawidłowego funkcjonowania mózgu i układu nerwowego.
zwalczanie grzybic ogólnoustrojowych i jelitowych spowodowanych przerostem grzybów Candida- bio-siarka działa
grzybobójczo oraz posiada silne właściwości bakteriobójcze i pasożytobójcze wspomagające zwalczanie bakterii
chorobotwórczych i pasożytów często towarzyszących grzybicom. Ponadto bio-siarka wspomaga wątrobę w procesie usuwania
toksyn wydzielanych przez nadmiernie rozrastające się w organizmie grzyby.
przeciwdziałanie starzeniu się organizmu - ze względu na obecność bio-siarki w strukturach białkowych każdej komórki
organizmu, niektórych witaminach, hormonach i innych substancjach warunkujących prawidłowe funkcjonowanie organizmu,
wpływa ona na możliwości regeneracyjne organizmu, opóźnia proces starzenia, działa energetyzująco i rewitalizująco; funkcje te
wspomagają pozostałe składniki preparatu - przeciwutleniacze - olej piniowy i lniany, neutralizujące wolne rodniki, które są
głównym powodem starzenia się organizmu

Olej lniany zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe z grupy Omega-3 - mające fundamentalne znaczenie dla prawidłowego
funkcjonowania naszego organizmu. Kwasy te łagodzą stany zapalne, eliminują wolne rodniki oraz wzmacniają układ odpornościowy.
Olej lniany wykorzystywany jest również w kosmetyce, ze względu na jego korzystny wpływ na skórę, włosy, paznokcie.

Zalecane dzienne spożycie

Dorośli 1-3 kapsułek dziennie 20 minut przed posiłkiem, obficie popijając wodą.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Stosowanie preparatu może powodować wzdęcia, łagodne rozwolnienie, ewentualnie okresowe pojawienie się wyprysków będących
rezultatem oczyszczania organizmu.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
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